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Storauktion i Göteborg 
Lördagen den 16 maj 1992 lär bli årets höjdpunkt för Sveriges myntsamlare! 
Då arrangerar vi nämligen vår 11: e och hittills största kvalitetsauktion på mynt, 
sedlar och medaljer. Platsen för auktionen är som van ligt gemytliga Sheraton i 
Göteborg. l auktionskatalogen som presenteras på Fri-Mynt i Helsingborg den 
25- 26 april, kommer objekten att åskådliggöras i text och bild på traditionellt 
Antikören-maner. Trots att katalogen denna gång blir exklusivare än någonsin 
kommer vi inte att höja priset på den - utan istället sänka det från 75:- till 
endast 50:- (vilket är mindre än halva produktionskostnaden). Detta för att nå 
en större publik och stimulera nya samlare att upptäcka auktionsmarknaden. 

Väl mött på Fri-Mynt i Helsingborg den 25 - 26 april och på Myntauktion nr 11 
i Göteborg den 16 maj 1992! (Visning: 14-15 maj i våra lokaler). 

Auktionskatalogen kan beställas redan nu per telefon 031-18 39 60 eller 
genom insättning av Kr 50:- på postgiro 48 92 03 -0. 

Antikören 
stureplatsen 1 
S-41139 Göteborg 
~ 031-183960 
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O BS! Andrat datum ! 

Maj 5 Auktion i Historiska museets hörsal. Storgatan -11. Stockholm. 
Vbning 16.45- 18.00. Auktionen börjar kll8.10. OBS! Dattun fiir 
fO reningens aukt ion är n~·ttad till den 5 maj 1992! 
Detta blir också fikeningens enda auktion i å r. 

l 5 - 16 Prclimmiirt da tum för <ir>mötc. 

f-ör 200 år sedan - i mars 1792 - sköts och dödades Gustav III. Hiindel s~ n upp
miirks:unmas p:l flera sätt i år: Ku ngl Myntkabinettet öppnar den :28 mar:. en 
uts tälln ing kallad Gustcll· i!l:s meclaljhistoria. l samband med denna utgo:' en 
skrift med samma namn. Svensk Numismatisk Tidskrifts marsnummer innehåller 
en inledning till denna samt andra artiklar med anknytning ti ll 1700-mlct. 
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.. 
Ara och minne 
Gustav III:s medaljhistoria 
Av Tamds Sarkdny 

N
är det dödande skottet föll p:1 
Operan för 200 år sedan. den 
16 mars 1792. sattes också 

punkt för dc mest storslagna planerna 
på en swn k medaljhistoria. 
Gu~tav III h:1de redan under barn

domen fan inhämta en his10rie~) n. 
som i ,·ä cntliga a\seenden avviker 
från dauens. För honom - och kanske 
också fur flertale t av hans samtida -
var historien mindre en vetenskap om 
det fOrfl utna iin en litteriir genre med 
moralpedagogisk uppgift. Gustavs 
barndomsviirid dominerades <W två 
pen.onlighcter. modern och drottnin
gen Lovi a Ulrika samt guvernören 
Carl Gu taf Tessin. Bland mycket 
annat som förenade dc t\'å fanns en 
nästan lidelsefullt intresse för att sam
la och studera mynt och medaljer. Stu
diet av antika mynt. helst romcr ·ka. 
och medaljer över berömda män med 
omsorgsfullt uttänkta inskrifter och 
bilder. ansåg man upplyfte sinnet 
samt stiirktc vi ljan att efterlikna de 
gamla hjältarnas dygd. fosterlands
kärlek och tapperheL Även den unge 
kronprinsen gjordes delaktig av de 
lärdomar skatterna i drottningens ka
binetts~kflp innehöll. Ett av dc mest 
praktfulla verk. som säkerligen ofta 
anlitats i C.trl Gustaf Tessins under
visning av prinsen. var en stor volym 
om Ludvig XIV:s medaljhistoria. 

Medaljen i Europa 
Tanken att i en serie medaljer skildra 
händelser och fiirhållanden under en 
epok har sannolikt ursprungligen 
uppstått under intryck av dc romerska 
myntsericrna med deras ofta mycket 
tydliga tidskrönika. Redan sviten av 
kejsarhuvuden har uppenbarligen in
spirerat till önskningar om att få mot
svarande svi ter för senare tider. Och 
så tillkom dessa regentlängder i me
tall. som vi kiinncr redan från 1500-
talets senare hälf't. omfanande exem
pelvis allu franska kungar iinda fr:m 
romart iden. 

Steget till en historia i metall skild
rande samtida händelser var inte 
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Grul<ll' /11. GifiJIIItl(/t•/1 m · G Ljrmgberger. 

långt. och rörslag om en sådan väcktes 
i Frankrike redan under 1600-talets 
fOrsta lir. Df1 var det Henrik IV. som 
skulle glorifieras. Men det var tcirst 
under Ludvig XIV som denna tanke 
blev rcali~erad. Le mi soleil. solko
nungen. liirdes redan i unga ;ir att um
gås med konstföremål av olika slag. 
Som äldre blev han aktivt intresserad 
av numi~matik och lade ner viildiga 
belopp på sina mynt- och mcdaljsam
lingar. För sjiilvhiirskarcn av Guds 
nåde. som g.jort kunglighetens yttre 
fnuntriidande. etikett och hovliv till 
hjälpmedel i en pol i tik som gick ut på 
att omgiirda honom sjiilv med en ogc
nomtriinglig mur av höghet och onå
barheL låg det niira till hands att iivcn 

w i bruk dc möjligheter till glorifie
rande som medaljkonsten erbjöd. Be
greppet ära och minne hade under 
1600- och 1700-talen en något annor
lundu betydelse än i våra dagar. l dag 
skulle man kanske l)ttrycka det som 
statens/statschefens internationella 
anseende. "goodwill". 

Ludvig XIV 
Så kom Ludvig XIV:s medaljhistoria 
till. hans l'histoire merallique som det 
hette i Frankrike. Om man niirmare 
studerar det arbetssätt som ti lliimpa
dcs mr denna, framgår del hur man i 
Gustav III :s Sverige i detalj kopierat 
den franska planliiggningen. Vi möter 
iiven hiir en akademi med liirda. sak-
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kunniga på medaljer och inskri fler -
Academie des inscriptions et belles 
feltres - kända författare i Frankrike 
tcx Racine och Boileau, som gjorde 
upp förslag: framstående tecknare, 
medaljgravörer och kopparstickare 
och stora praktverk som spriddes fOr 
att hos samtiden inhösta frukterna av 
allt arbete i form av ytterl igare ära åt 
kungen, beundran fOr Frankrike och 
respekt för dess härsmakt och kultur. 

Historiesynen 
Man kan hos Gustav III iaktta ett in
tensivt historiskt intresse kombinerat 
med en str'.ivan att identifiera sig med 
och imitera stora historiska gestalter. 
Hans vilja att tr'.ida i Gustav Vasas och 
Gustav II Adolfs fotspår är känd och 
omvittnad. 

Gustav lll :s historiesyn avviker 
från vår och det var väl inte bara rno
ralpedagogiskt nit som drev honom att 
manipulera med den historiska san
ningen. " Hans Maj :t tillser även huru 
själva svenska historien hos oss skri
ves" konstaterar Gjörwell 1785. Kun
gen sökte dirigera historikernas arbe
te också av propagandistiska skäl. 
Han fann i medaljerna ett ypperligt 
medel: att i e tt ororgängligt material 
föra fram ett hårt kontrollerat bud
skap. 

Gustav III skulle - forst genom Lo
visa Ulrikas och Carl Fredrik Schef
fers förmedling. sedan genom egna 
studier - få en ganska bred fOrtrogen
het med tidens nya ideer. Vi vet att han 
i synnerhet under sina fOrsta rege
ringsår gärna ville framstå som en 
upplyst monark i tidens smak. och att 
han livligt åstundade dc franska filo-
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sofernas hyllning. Bekant är hans fOr
sök att framstiilla tryckfrihetsförord 
ningen av år 1774 som en upplyst re
form, mr vilken han begärde den upp
lysta opinionens bifall. 

Gustavs besök i Paris 1771 - vid an
komsten var han ännu kronprins - var 
en politisk ambassad väl så mycket 
som en studieresa. Avsikten var att 
vinna det franska hovets stöd fOr den 
planerade statskuppen. Samtidigt 
sökte han engagera den upplysta opi
nionens herrar för sin person och sina 
syften: han uppsökte dem och lät sin 
älskvärdhet verka. Han vann åtmins
tone en partiell framgång. Voltaire 
skrev till statskuppens ära. och det var 
bara enstaka republikaner som Rous
scau som ställde sig helt avvisande. 
Det är en välkänd iakttagelse, att Gus
tav 111 :s period som " upplyst reforma
tor" upphör vid 1780-talets början. 
Uppenbart är i varje fall , att han inte 
alls är lika angelägen under 1780-talet 
som under fOregående decennium att 
framställa sig själv som upplyst mo
nark. 

Vitterhetsakademien 
och medaljverket 
Gustav 111 tillkänna2av den 20 mars 
1786 sitt beslut att i";;sti fta en litter'.ir 
akademi, Swmska akademien. Samti
digt återupplivades den av hans mor. 
Lovisa Ulrika. år 1753 grundade 
Kungl Vi tterhetsakademien. 

J kungens egenhändiga koncept 
framgår att han har vacklat mellan oli
ka bcniirnningar på den omorganise
rade akademien. "Viuerhers och An
tiquircrs snmr Medai/lers och lnscrip
rions Academien " står det på fOrsta 

sidan i utkastets marginalmen "Wir
terhets ilntiquirers Medai/las och 
Historiens Academie' · i den fårsta ly
delsen av fcirsta paragrafen av stadgar
na. Underdet sist anförda namnet står 
det delinitiva, vilket ursprungligen 
skrivi ts med blyerts och senare ify llts. 

Enligt stadgarna ålåg det Kungl 
ViuerhetJ-. hi.rrorie- och nmi/..1·irers
ak(ldemien att utarbeta en fullständig 
svensk medaljhistoria. en hisroi re me
wlliquc•. frå n äldsta tid t o m Adolf 
Fredrik . Den skulle huvudsakligen 
bygga på nyslagna medaljer. till vilka 
akademiens pristävlingar i medalj
konsten forväntades kunna lämna un
derlag. Hiir gällde det en hävdateck
ning i tidens smak- de ärorika händel
~erna i fäde rneslandet histOria skulle 
hugfåstas i oförgängligt material. En 
plan utarbetades redan 1786, men 
snart r,mn företaget ut i sanden. l stäl
let kom akademien att engageras i en 
storslaget planerad medaljhistoria . 
som enbart skulle ägnas Gustav lll :s 
bedrifter och vilken under Fredrik 
Sparres ledning drevs sedan 1780-ta
lets början. Den var tänkt som ett 
praktverk utan like - om det fullbor
dats enligt invemioncrna med me
daljgravyrer och beskrivningar - och 
enastående i den svenska boktryckar
kon~ten!> hi~toria. Kungen utanordna
dc väldiga summor. medaljkonstnärer 
och gravörer sattes i arbete. och Vit
terhet~akadcmien gmnskade medal
jerna all teftersom de löpande fram
~tällde hiindelserna - regeringsfOriind
ringen. fångvårdsreformen. slopande 
av överflödiga helgdagar. penningrö
relsens befriimjande. tryckfriheten, -
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religionsfriheten. slagen vid Hogland 
och-Svensksund. freden i Värälii' osv. 

När hovkanslern friherre Fredrik 
Sparre · senare betrodd med au vara 
et! slags ledare av arbetet med medalj
historien och som sådan fick tjiinstgö
ra som en mellanhand mellan kungen 
och övriga medverkande 1781 -kom in 
med en promemoria härom hcue det 
att avsikten var au "minnet af konun
gens sälla Regering skulle fonplantas 
till senaste eftervärld", medan kungen 
1782 själv fOrklarar sig åsyfta "att åt
minstone underhålla om icke ännu w i
dare forbättra den smak uti Medailler 
och Skådepenningar hwarmed sven
ska geniet öfwerträffar sina Medtäfla
re på främmande Orter - och att till 
den ändan med ett ständigt arbete sys
selsätta dc konstnärer uti detta ämne. 
somllnnas inom Fäderneslandet". Att 
kungen här låter det verkliga iindamå
let med medaljföretaget undanskym
mas a\' sitt konstmecenatskap är upp
enbart av många skäL J sjäh•a verket 
blev det rätt snart tydligt. att det inte 
var medaljerna i sig själva som var hu
vudsaken. Det viktiuaste blev det 
praktverk. som i för dåtiden stor upp
laga (1000 ex) skulle spridas inte bara 
i Sverige utan även utomlands och 
som fOr den skull även skulle förses 
med fransk översättning. Detta verk 
skulle innehålla inte barn avbildningar 
av medaljerna i kopparstick och be
skrivnin!wr över dem utan även få r 
varje bild en kort historisk skildring 
av de händelser. som föranlät medalj
präglingarna. Att detta praktverk var 
det viktigaste framgå r av att. då med
aljslagningen inte hann fort nog un
dan. kopparstick tiltOrdes på förhand 
för att man så snart sommöjligt skulle 
ra ut förs ta delen av verket. Slutligen 
gick man så långt. att det inte längre 
ansågs nödvändigt att prägla alla de 
medaljer som projekterats. Det kun
de räcka. menade man. med koppar
sticken. 

Projektets medarbetare 
Det stora verk. som sålunda satts i 
gång. fo rdrade flera medarbetare och 
sakkunskap av många slag. Förstmås
te man välja ut de händelser i kungens 
historia som skulle forev igas på me
daljerna. och av dc redan präglade in
!Orlivade man dc lämpliga med seri 
en. Sedan gällde det att göra upp ett 
detaljerat fö rslag till hur hiindclse rna 
ifråga skulle åskådliggöras i bilder 
och skildras i ord. så ta som möjligt. 
Var och en som sysslat med sådant. 
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som haft att "inventera" medaljer. 
som man sade p;i den tiden. v.:t hur 
stora fordringar det stiillcr på smak 
och limtasi . Under 1700-talct kriivdcs 
det iinnu mer än nu. En synnerligen 
solid klassisk lärdom var ett oeftergiv
ligt krav. Den antika diktens vid
sträckta fii lt måste genomforskas p;i 
jakt efter passande symbol i ska eller 
alle!!oriska motiv. Men om man valde 
att ua bilden från mcr.t närliggande 
håll. valde att låta den mera realistiskt 
skildra de tilldragelser som skulle av
bildas på medaljen. giilldc det iindå 
ofta att söka hos den lat in ska l itteratu
rens poeter och histOrieskrivare fiir att 
finna dc lämpliga orden mr inskriften. 

Projektet en torso 
Akademien fick alltmer med denna 
medaljhistoria att göra och tvangs 
1798 att överta hela anwarct för den. 
Men sedan skedde ingenting och först 
1858, sextio år senare, utgavs - delvis 
i nya avdrag av kopparplåtarna - en 
ofullstiindig upplaga av det stor.t ver
ket Skåde-penningar iifn•r de Fiir
llllmsw Händelser som tillhäm Ko
mmg Gustaf IJJS Hiswria. Stora kost
nader hade nedlagts på detta företag. 
Kopparplåtarna graverades av Jakob 
Gillbertr och efter hans död av Mårten 
Rudolfl-leland. Texten utarbetades av 
akademiens sekretcrare Gudmund 
Göran Adlerbcth. Som Vitterhetsaka
demiens sekretcrare hade han att 
granska och bedöma alla medaljer 
som slogs i riket. Han gjorde det med 
stort nit och framlade i akademiens 
Handlingar 1791 dc principer - An
märkningar röram/e det som fiimiim
ligast bör iakuagas 1·id skådepennin
gars uppxifmmle - som viigleddc ho
nom. Ingen konstart var mindre 
förä nderl ig iin medaljkonsten. alltsc
dan renlissansen fast låst vid dc antika 
förebilderna. Medaljernas frånsido r 
fy lldes av sinnebilder i grekisk-ro
merskt formspråk hiimtade ur den 
klassiska mytologien. Den nyantika 
smaken tog hiir sitt sjiilvklara uttryck. 
Adlerbet h formulerar i sina regler vad 
som borde efterstriivas: · 'enkd/11:1. rl'
dighl'l Jbr öga/ och tid/a eller angenii-
1/U/ figurer ·: 

Förslag om vilka medaljer som 
skulle priiglas och om hur dessa skulle 
se ut överlämnades til l kungen, sona 
att döma av egcnhiindiga ändringar 
och tilliigg noga tog del av dessa mr
slag. Scdan han stadl1ist projekten 
liimnadcs bcstiillningen till mcdalj
graviircrna. Enligt den ursprungl iga 

Kungl Myntkabinettet 
Utstiillningar: Ingång Narvavägen 

(hornet Linnegaran) 2 tr. Stockholm 

Specialulsrlillningar: 
.. Ur dolda gommor .. 

..Gustav lll:s medaljhistoria .. 
Från 28/3 1992 

Ring o ovrig t telefon 08 · 783 94 00 
för information. 

Museet: 
Tisdag - sondag 12-17 

Måndag stangt 

Besökstid: tisdag 13-16 
ingång Narvaviagen 

Besoksadress 
(efter överenskommelse om tid 

per telefon) : Storgatan 41 

Postadress: 
Box 5405. 114 84 Stockholm 

Tel : 08 · 783 94 00 

planen ~ku ll e Ljungberger göra fyra. 
Fehrmun två medaljer årligen. Man 
~kulle tyck:a att det var en föga tack
s<am uppgift !tir dem. bundna som de 
blev :w detaljerade föreskrifter om 
medaljen~ inskrift och bilder. Det var 
ju brukligt att någon fr<amståcnclc 
konstniir lic k i uppdrag alluppgöra en 
teckning till ledning för medaljgravö
rerna. Så synes iivcn ha varit f<allet be
triift:llldc Gustav lll :s mcdaljhiMoria. 
Av den m{angsidige konstniiren Louis 
Adricn Masrclicz iir ett större antal 
teckningar till medaljer bcvar<adc. 

Mcd:alj historicn avsatte 82 medaljer 
och 87 kopparstick. Acllerbeths texter 
till medaljverket är bevarade, men 
inte utl.:ivna. Hans intriidcstal i Veten
skaps<~kademicn år 1800 ha neJlade om 
" ... yppighetens verkan pli vetenska
pens och konstens stigande och t:all". 
Det tragiska med denna storslagna 
mcdaljhistoria, liksom med niistan 
al la andra stiirrc tnrctag ,om Gustav 
lll tog initiativ till. ii r all dc mil p:\ 
hri~t av resurser: s{aviil pengar som 
kunniga hantverbrc. O 
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Mynt funna vid 
Staffans kyrka år 1790 
l Johan Gustaf Liljegrens nyttiga ar
bete Sr rädda anreckningar om Fynd i 
S1·ensk Jv nl. ing<iende i KVHAA: s 
Handlingar XIII. Stockholm 1830. 
finns fö ljande anteckning: 

Ar 1790 flmnos på Norrala kyrko
gård. l'id Chorers ombyggnad. gamla 
Sl'l!llska och Romerska mym. 

När man läser detta bö1jar man 
omedelbart undra. Romerska mynt i 
en kyrkogård i Hälsingland? Det vi
sar sig dock snart att Liljegren liist 
slarvict i källorna. Det var niimlicen 
så att-Kungl Mvntkabinettet år 1790 
fått mottaga eti litet myntfynd som 
gåva av teol adjunkte.~ (senare pro
fessor mm) Samuel Odman ( 1750 -
1829). Gåvan bestod av tre svenska 
mynt. som uppgavs vara funna vid 
gravkorets ombyggnad. Enligt Vitter
hetsakademiens protokoll den 16 lch
ruari 1790. utvaldes dessa mvnt bland 
flera som Ödman inskickat~ Oes.wr
om skänkte Ödman ett par romerska 
mynt. eller som det står i handlingar
na. dels Romerska , dem H ('l'!' Ödman 
Jåu af en o.fjicemre, hvilken skall/w 
köpt dem (~f Morerna i Maron·o. 

Riksantikvarie och chef för Kungl 
Myntkabinettet var då Gutlmund Jö
ran Adlerbcth (1751 -1818) . Atller
bcth. som var en av det gustnvian~ka 
tidevarvets främsta kulturpersonlig
heter. kan inte ha ägnat mynten n<\gon 
större uppmiirk..~amhet. Men dc fick 
ändå ett inventarienummer (374 R) 
och Adlerbeth antecknade i invenw
riet: 

3 Sl'lmska mynt, aftagna bland åt
skilligt' . som flmnits l'id gmj(·lw rl'fs 
ombygga/1(/e på Norrala kyrkogtlrd. 
formad/. offmde år Sr. Steplum. 

Hiir fö r Adlerbeth in en e!!en tolk
ning av orsaken till att mynt funnits 
på kyrkog;\rden. l den s k Lilla rim
krönikan. Rirfattad omkring 1450. in
går några verser som handlar om Hii l
singlands kristnande: 

Til Helsingalandh Biskop Staphan kom. 
Och vände ther många til Christendom. 
För Guds heder giorde han sig omak nog. 
Och blel ther sedan slagen opå en skog, 
Ej långt therfrå jordades hans lik. 
Jag menar han är i glädena ri k. 

En ungel1ir samtida källa. den s k Pro
saiska krönikan. anger att Staffan be
grovs i Norrala kyrka. Kring StaiTans 
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garnmg och död har många sägner 
skapats och många har behandlat gra
den av deras histori~ka rik1ighet. Att 
Staffans reliker under medel~den för
varats i Norrala iir nog ganska säkert . 
men det är mer tveksamt om det finns 
något verklighetsunderlag i den tradi
tion som utpekade ..:tt grav hus. d v s 
en gravöverbyggnad a\' trä. i kyrko
gårdens sydöstra del som fii rvarin!!s
;ummet får Staffans ben. Denna~ k 
Staffans stupa var gjord av bräder och 
stockar. Den reparerades vid 11era till 
il-illen under 1700-talet. men i början 
av 1800-talet hade förfililet gått så 
långt att den i stii llet revs. Å~ 1829 
uppfOrdes på den gamla platsen en 
gravbyggnad av sten. vilken senare ;\r 
1856 ombyggdes till sin nu\'arande ut
form ning. Här lil!ccr dock inte några 
rester efter Sta(f;n. så mycket har 
klarlagts av sentida undersökningar. 

Eftersom vi inte vet nf1got närmare 
om de funna svenska mynten (ingen 
källa ger nf1gon b..:stiimning) går det 
i me heller att bedöma deras knytning 
till Staffanslegenden. 

Den gamla kyrkan revs 1807 och i 
samband med rivnineen hittades två 
medeltida silverskedar (SHM inv 
547). Dessa inlöstes av Vitterhetsaka
demien i byte mot tv:i nyti llverkade 
skedar av samma vikt samt dessutom 
två akademijetonger. 

Samuel Öd man var i sig en märldig 
person. Denne lärde man vistades i 
niira 50 år innestiingd mellan fyra 
viiggar. Han hade mot slutet av 1780-
talet blivi t drabbad av en envis och 
elakartad frossa (malaria?) . Frossan 
återkom stiindigt. Till slut blev han så 
iimtfllig fOr luft och kyla. att han inte 
vågade lämna sin sängkammare, vars 
, ;inne höll sig mellan 26 - 28 grader. 
Under hel_~• sin långa sjukdomstid 
uppehöll Odman kontakterna med 
ytterviiriden och blev iiven in\'ald i en 
iång rad lärda sällskap både i Sverige 
1>ch i utlandet. Han skrev i iinmena 
homiletik. exegetik. botanik och to
pografi. Som en ~tor musikiiiskare 
liis te han gärna noter och han satte 
sjiilv musik til l tlera psalmer. 

lt111 Wisehn 
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Medaljer från några gustavianska ordenssällskap 
Al' Ian Wise/111 

G
ustavianerna v:~r sysselsatta 
med ett system"'' mystiska och 
ockulta \'etenskaper. Vi känner 

till m:agneti~m (det metodiska utfor
skandet av människans själsliv). :.we
denborgianismen och framförallt fri-
mureriet. 

Den ror~ta frimurarlogen i Sverige 
var greve Wrede Sparres loge i Stock
holm. ~om instiftades den 17 mar:. 
1735. l Sparres loge fanns endast tio 
medlemmar. med greve Carl Gustaf 
Tes~in i ~pc tsen . 

Redan tiuigt besjälades ordensbrö
derna av hjiilpsamhet mot nödstiillda. 
Ofta liiretogs vid logesammantriidena 
insamlingar för ömmande iindamal 
såsom bc~pisning av fattiga . Mot slu
tet av 1700-talct anordnades offentliga 
be~pil>ningar av huvudstadens fattiga. 
med frimurarcbri>dcma sjäh~1 som 
\'ärdar. Siikert kände man inom frimu
reriet ett t\'ang att uppvisa denna hu
mana sida av verksamheten. Många i 
samhii llet fOrhöll sig negativa och 
t vek~ananw till hemliga sällskap. 

Konung Gustav III själv var frimu
rarordens höge beskyddare i Sverige. 
men det var hans bror. hertig Karl. 
~om gav frimureriet vind i seglen. 
Bia in\tiftade han som kung den 27 
maj 1811 Carl XIJJ :s orden. 

Frimureriet var spritt i stom delar 
av landet~ högre skikt- även i armen. 
Som exempel kan nämnas att det år 
1761 i Greifswald i Pommcrn h:ule 
bildats en militiirloge. Det var en del 
svenska officerare som med konstitu
tion från Göteborgslogen sk:~pade 
.. Sven~ka armens loge ... Denna loge 
fci!'l>öktc hjii lpa ~årade och fatt iga ~o J
dater. Varje pensionstag:~re erhöll 24 
ualer k.nL och efter dem som stupat 
lämnade~ en begravningshjälp om 36 
daler k.m. Dessutom utdelades så~om 
erkiinsla och belöning åt tapp m ~olda
ter ~ilverrncd:~ljer att biiras på brö~tet 
(Hi Id Il ,\dolf Fredrik nr 31- 33). 

Ett mindre antal ordenssällskap ut· 
gav egna tecken. Här kommer en del 
av de~~a att presenteras (samtliga har 
tidigare omnii mnts av B. E. Hilde
brand): 

32 

l. Orden~siillskapet Augustibröderua. 
Detta sällskap ~tiftades i Stockholm 
till minne av revolutionen den 19 au
custi 1772 och räknade som medlem
;nar nem av 1700-talel<; högre frimu
rare. Siillskapet. som hade hertig Karl 
som beskyddare. var fullständigt or
ganiserat såsom en orden med manga 
ceremonier. Man samlades i orangeri
byggnaden i Karlbergs park. Som 
högtidsdagar hade man Gustav III : 
f6delsedag och revolutionsdagen den 
19 augusti. Sällskapets tecken liir ha 
priiglats 1776. att biiras i vitt band i 
knapphålet av l:sta gradens leda
möter. 

Medaljens åtsida visar den ur mol
nen framtriidande solen som strålar 
över en del av jt1rdklotet. prytt med 
Sveriges tre kronor. ederst finns tex
ten DE . 19 AUG: 1772. Solen sym
boliserade uppenbarligen Gustav III 
själv. Frånsidan visar ett altare som 
står på en rund mur. Överst på altaret 
tronar ett brinnande hjärta. OvanfOr 
hjärtat finns bokstiiverna G.G.F. På al
tarets framsida avbildas en vase och 
på dess fot finns bokstäverna NNV. 
Vid altarets sida tinns ett lutande an
kare. Ö\'erst iigla och ring. 

Den ovala medaljen (37x31 mm) 
finn~ utförd i silver och tenn . Konst
nären är anonym. Hi Id Il. Gustav IJI 
nr 123. 

2. Samma medalj. men med mindre 
IOrändringar. Kring kanten på båda si
dor en bred. slii t ram. Åtsidans moln
sky iir lii ttarc och jordklotet är lägre 
placerat. Frånsidans altare står på en 
rak mur. 

Den ov.tl:l medaljen mäter 39x32 
mm och har överst en genomborrad 
tapp. Medaljen är känd i både tenn 
och silver. Denna medalj har pr'.iglats 
på Kongl. Myntet och gravemts av 
Carl Enhörning 1806. Hild Il , Gu~tav 
III nr 123 a. 

3. Ordenssiillskapet Pro Lantura. Det
ta sällskap ~tifwdes år 1786 i Karls· 
krona av kapten mekanikus Magnus 
Cosswa (Ankursw'.i rd). löjtnant meb
nikus Jonas Lidström (Lidströmer) 

och magister Tegmar1. Som syfte med 
siil lskapet hade man att bygga och un
derhålla huset kring källan vid Lyckc
by: att understödja nödlidande or
den~bröder och lämna begravnings
hjiilp samt inte minst an ha trevligt i 
varandras sällskap . 

Siillskapcts ordenstecken skulle bii
ras i svart band och fr.i nsidans ~inne
bilder anspelade på de fyra stånden 
medan åtsidans bildtolkning var hem
lig. Siillskapet upphörde på 1820·ta
lct. 

Åtsidan saknar omskrift . men ned
erst finns texten A.M: (anno mundi) 
1758. För övrigt visas Sabels torn i 
tolv avsatser. med en port på varje av
~a ts. 

Frånsidan visar en v'.irja på en upp
~Jagen bok. Ovanför boken ligger en 
gå~pcnna. Vid bokens sidor ligger en 
merkuristav och en spade. Direkt un
der boken finns texten: A:C (anno 
Christi ) 1786. Kring kanten finns en 
kedja ;av grova fyrkantiga liinkar. 

Den ovala medaljen av silver har 
troligen tillverkats i Karlskrona och 
den miiter 48x41 mm. Överst linns 
ögla och ring. Gravörens namn ii r 
okiint. Hild Il. Gustaviii nr 124. 

4. Ordenssällskapet Fribyggarc
'amhället eller Fribyggareorden. Det
ta siillskap existerade på 1790-talet 
och f:ums möjligen kvar några år in på 
det nya århundradet. Dess friimsta 
uppgift tycks ha varit att Himna under
stlid åt behövande. Man utgav en .. Jo
urnal för allmän upplysning och se
derna .. i Stockholm åren 1796-98. År 
1799 utgavs också .. Skrifter uppi iista i 
Sällskapet ... Orden inrätwde även en 
liiroanstalt i Stockholm med namnet 
Lyceum. Möjligen instiftades detta 
~ii llskap redan 24 april 1787. 

Medaljens åtsida visar i minen 
bohtiiverna F. B. och därunder en mur 
med en textplatta som bär inskriften: 
1787 2414. Omskrift i halvcirkel: OR
BJS NON SUFFICIT UNUS. 

Frånsidan visar en lagerkrans och 
där innanfOr texten: SANN ING l 
OCH l SNILLE. -
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Denna m~dalj miit~r 38 111111 i llia
mc:tc:r oc:h finn~ priigbll i 'ilwr och 
koppar. ll ild Il . Gu,ta\ III. nr 125. 
~kdaljc:n kan jämilira~ med Hild 
Gu~ta\ IV Adolf. nr ~9. priiglad 1796. 

5. Okimt viilgörcnhebsiilbkap. Della 
~iill'k'!P ~tifwdc:s t rolig~n tlcn Il juli 
1790. Andarmilet tyck~ ha varit ,·älgö
renhet. vi lket antydc~ av den öppna 
handc:n och inskriften. ,om kanske 
kan liba~ : ''Behöfvandes viin··. Åtsi
dan vbar n..:derst en öppc:n viinster
hand och diinwan h.:xt..:n: B= / WÄN. 
Fr;in,idan iir slät utom t..:xten : DEN 
XI JULIII ~IDCCXC. 

Denoval<l m..:dalj.:n miitcr 28 X20 
111111 . ()\c:N finn~ iimnc till Ö!!la. 
Kungl. ~l)· ntkabinett~t~ c:xcmplar- är 
av tcnn . Kon,tniiren ii r okiind. Hi l d Il. 
Gustav III nr 126. 

Gustav III 1792 • 1992 
Konung Gu'ta' III \:tr utan t\·ekan 
dcn friim,ta kulturper~onligheten 
bland \';i ra regenter- ~å,~il i cgenskap 
av mct·crwt och in~piratör som ska
pande kraft. Hans uppfo,tran och ~e
nar.:: 1.:rk~amhct ,·ar frarhkinOucr.td. 
Dct i1r mot denna b<~k!!rund 'om man 
f:'tr 'c han<. stora kufturintrt:!>se. På 
kungc:n' initiativ skapades den sven
ska upcran . n led teXt på modcrsmfllcl. 
~amt den dramati~ka teate rn . Sjiil v 
fram triidtlc: h<! n som mrt:lllarc till oli
ka ,l..frdc,pcl. Bland han<. iiwi!!a in,at
~er inom kulturen kan niimm;, instif
wndct '" S'en ·ka Akademien (1786). 
omorgani,at i on av Viucrhctsakade
micn och gynnaodet av konstutveck
lingen - arki tektur. skulptur. port
rii tt - och niedaljkonst . Den gamla 
Ritakademien ombildades redan 1773 
till en verklig Konstakademi. 

Gtt \ tav III :~ rcgering~tid känne
tecknade~ m· stor politbk oro. Han 
~triivade målmedvetet cftcr maktkon
ccntration. Konungen ~kulle styra ri
ket. "han och ingen annan". med an
svar infi.ir "Gud och fo!>tcrlandct". 
Råd och iimbetS\ er k var an~vari!!a 
bion in fOr honom. Ständerna fiirlo.:3-
de 111\Ckt.:t av sin makt och den m a 
177:! ~.r, regering form upphä,de aila 
grundlagar från tiden 1680-1772. 
Gu\tav III blev en upplyst despot. 
iivcn om han var "modernare" iin 
nwrhrodc:rn Fredrik den store - mera 
som t ~.:x Maria Tcresia och Katarina 
Il. Man kan ~iiga au Gu~ta,· III IOljde 

Futn ,\TA Oiltkrn:t \''"r ntcJ.riJcm;r 1 

,~;a~;, 1.1. 

Kii llur ndt littaatur: 
lkrg. I'.G .. Sw•nsl.a ordnar .. ltill.ll.apcro!'lt 
fll/'('lllltt:ar 111111. Stcx:kholm 1873. 
1/am//ml. ji11· ji-imumn!. 1·11. . Studhohn 
1895. 

ll ildchraml. B. E . . SH•ri~:cs tiC'h .\l't'II.IIW 
ktlllllttt:ttiiii.H'I.I miiiiU'>f'l'llllillgar. Jllllkt· 
1111111 m h 11<•/iilliii!!SIIIt'tlaljcr. I l. Sttll'~ 
holm 11175. 

Johannr"nn. K . . :-l:t!!ncti,ilrcrna' ud. 
Den .mun.tl;l magnetismen r S'cri!;C. 
/ .1111111" lnltlimrk 25. Upp,ala 197J. 

Kinnandc r. :-1 .. St·t•llslw ji-illwrt•tit•t, /ti.1· 
toriu. Stockholnt 1943. O 

Voltaire~ politiska ideal - "Allt för 
fo lket. inget genom folket:· Sålunda 
\'ar han i ovanligt hög grad påverkad 
av tidens ekonomiska rcformidccr. 
~iir~ki ll fy~ iokratismen. Hiirigenom 
tillkom myntrealisationcn 1776. då 
kopparmyntet avskaffade> !>Oill viirde
mynt och ren silvermyntfot infiirdc~. 
Viktig var iiven religionsfrihet~lagcn 
1781 och 1774 års tryckfrihet,fOrord
ning. Dt: kvan•arande rc>triktionerna 
drahbat.lc främst den politi:.ka och 
ckonm111'ka debatten. mt:dan kultur
l j, c t i <.lOrt ~ett gick fritt. 

En iivemyrlig utrikespolitik yttrade 
sig hl a i ett f(iga lyckosamt angrepps
krig mot Ryssland. 

Oppo>itionen mot enviilde t viiXII.! 
'ig >Hirl... niird av begynnande: inlla-

Bli medlem 
i SNF 

Myntset 1991 
fdn Sverige (53:-). Danmark 
(98:- ). Finland (38:-) och Nm
ge (54:- ) har nu inkommit och 
kan hiimtas på kan~liet. Sand
hamn~g<llan50 A on~·tor-. 10· 13. 
Till Ö\ riga - som ej hiinuar -
expedieras mynten som vanligt 
mot po~tförskou. Kon1/icr 

tit)n och högadelns hat mot Gustav III 
för förlorade privilegier. Under en 
opcr:unaskerad den 16mars 1792 ned· 
sköts konungen av en t:matikcr. kap
ten Johan Jacob Anekar~tröm. på an
stiftan av en adelsklick i huvud~tad~.:n. 
Det blev. >0 111 en fram,t;\t:nde 1\VCn!>k 
hi~torikcr 'agt. mycket lugnare i Sve
rige men också tråkigare. 

Lars O. Lll}:t'l'lfl'ist 

Jubileumsmynten 
over Gu,tav III 1791-1992. prc,cn· 
leratic i SNT 1991:9/ 10. utkommer 
i miucn av mars (1000 kmnor i guld 
och 200 kronor i silver). SN F:' 
mcdlcn1mar har kunmll fiirhand~ 
bc,tir lla tklll. 



Vad en sedel döljer 
Bland sedlarna som ingått i det for· 
na Bankmuseet finns en som vid en 
forsta anblick inte verkar så märk· 
värdig. Det rör s ig om en transport· 
sedel på 9 daler km från 1776. Vän· 

der man på sedeln finns där en per
sonteckning i bläck. l eckningen vi
sar en man i 50 - 60-års<'Jidern som 
spelar fiol. På huvudet biir han en 
allongeperuk. Kanske är det en 
präst av kragen au döma. men det 

kan ocksil vara fråga om en duk lagd 
över axeln . Hur som helst iir teck· 
ningenutförd av en driven tecknare. 
Teckningen har säkert gjorts i syfte 
att roa - konstnären själv eller mi· 
gon i vänkretsen. 1 w 

/~':' ' 
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En transpnrl\t'd<'i fnin 1776 och dt•.u imrc•.mmta baksida. Bc.<kllrt·n. Fow: Gabriel Hiltlt'lmllld. RIK-f 
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l. Dcwlj ur Pehr Hille\lrrlnll oljemålning ''Eli hl'rt:\lllll/1 J.ommrr {)(l /le.\äk': .-isamlr tft'1111l' med fadderrecknel, en mse tll'l:lllltl. 

/tHI\\1/ f'tl mcken. row: .\'ilf Lagt•rgrell , riTA 

Ärftliga dalamedaljer 
Gu~taf III tHdelade e11 par ärft liga 
medaljer. första gången guldvasar pft 
brihtct till dc nio faddra rna ur bonde· 
~tåndet vid kronprinsens dop 1778. 
Ingen gick till D;llarna. en - till Peter 
Hultman - till Karlskoga bergslag 
och iinnu vid sekelskiftet bevarades 
exemplar på två gårdar i Småland och 
Blekinge. l dag finne~ l'eterligt ingen 
\Oill har ~elt en euldva~e och man 1c1 
ej en' e~ak t form. må11 och ,·ikt. 

Den andra medaljen. med Gustaf 
l:s bild . finnes iinnu på en gård i 
Boda. Sviirdsjö försam ling, och inne
has sedan några år av Sven- Erik Elfs· 
\On efter sin fader. Den ii r bl a om· 
nämnd i Sm1ska gods och gårdar. 20. 
Södr.t Dalarna (1939). och historien 
bakom har utforliet beskrivits av mu
seidircktören Lar~ O Lagerqvist och 
direktör Ni ls Åberg i boken Gus
ltl\' Erikuon ( !fisa) i Da lama 1520-
15'21 - Minnen. 11111er och mnmtmem 
(1985). Medaljen ffirliinadco; u~prung· 
l igen 1787 S1·en "Eifsson"- ättl ingen 
Han' Jan~'on på !sala hemman. men 
originalet kom aldrig fram. utan dök 
upp i Stockholm på 1960-talet och 
stab :'tnyo 197 1! Eu nyu exemplar 
had~: <int\ till d;\varande iigaren 1831: 
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' cu kungabrev 1850 bekrii ftade dennes 
son i riiHen all bära medaljen. men 
sliikten kan ej Hingre bära den. efter· 
~om lsal:l sedan dess gått ur denna~ 
:i go. 

Däremot kansk~ iinnu någon i Da· 
la rna kan bära den kvadratiska silver· 
medalj. som Gustav IV Adolf tillde
lade det från Dalregementet och hl a 
Vii\tmanlands. Närke- Värmlands och 
Hiil,inge regementen ditkonm1ender.t· 
dc manskap<!! vid den 1798- 99 exi~
terande "Konungens egen grenadjär
bataljon" i DroHningholm? Denna 
hade uppriittats genom ett brev av den 
24/9 1798 ti ll generaladjutanten flir 
vakthållningen vid Drottningholm~ 
),lott. men upplösB genom en kunglig 
~krivelse av den 30/9 1799 from den 
15/ 10 så. Framlidne majoren (i est· 
nisk tjiinst) Carl Mothander har i 
Meddelande XII/ frrin Kung l Arme· 
Jmtseum (Föreningen Armemusei 
viinner) . 1952, utrett det belönade 
förba ndet. där bia 249 meniga och 
korpraler från dc indelta infanterirc· 
gementena sägas ha tjänstgjort. 

Kungen tilldelade en var av man · 
skapet vid denna sin Grcnadiärbatal· 
jon ett siireget hederstecken av silver 

kvadratiska medaljer torde vara 
hiig't ~iillsynta . vad Sverige beträffar 

absolm unika - '"som tack mr trogen 
tjiinst. att bäras i mörkrött (frimurar· 
fiirgen) sidenband på venstra bröstet. 
Medaljen skulle alltid gå i arv till 
äldste sonen inom den medaljerade~ 
familj". Den graverades av D L Lun
derberg i 8:e storleken (3 1 mm) och 
visar på åtsidan ett likarmat kors (Fri· 
murarkors) mellan Sveriges Tre Kro· 
nor under större kungl krona. på från· 
sidan "Af Gustaf IV Adolph ror trogcn 
tjenst:· Efter kungens avsättning 1809 
utbyttes medaljen emot en med dcn 
nypdiglade från~idan "Af Konungen 
fiir trogen tjenst", l Kungl. Dalrege· 
me m els hi.woria. V. utgiven av C Wcs
tcrlund. Stockholm 1911. s 142. hiin· 
visas beträffande ärftligheten till en 
regementsorder den 2817 1801 oc:h 
generaladjutantens skrivelse den 417 
1801 om bandfårgen. 

Som en kuriositet kan nämn:ts. ;m 
i en riksdagsmotion häromåret (1985/ 
!!6: Fö315) av Gullan Lindblad (m) om 
en medalj till svensk personal i vb~ 
internationell verksamhet 1799 år~ 
grcnadjäm1edalj~ motiv och form 10-
rc~logs som f6 rebild. 

Finnes något ex~:mplar iinnu kvar i 
Dalarna. kanske "nedärvt" med rii tt 
att häraden? &if Påh/.1.1011 

$~1 1. •J! 



2. /.m/a lada t•id sekelskifier. då iin1111 ägd at' Swn Elfsso11s tiuli11gcrr. 
Repn!{"ow efter original i Dalamas 111/tsetmr. 

J. " lsa!tHnt•daljen" 1787. som tir ärftlig b/aJ1(/ äulingar till St·en Elj.i".mn "som räd
dade kung Gusrat• 1520" men endast får bilras om de äger gården. l"ilkN ej längre är 
faller. Kungl M.mtkabinellet (sk re.ren't'.\l'lllplar en/igr Guswt· /1/:sflJrordnande 1787). 
FOto: ATA. 

En raritet i 
Dresdens myntkabinett 
Vid den fOrnämJiga utställningen av 
konstskatter från Dresden som visa
des på Nationalmuseum i Stockholm 
1969 kunde man också beundra en del 
numismatiska objekt. Till dessa hörde 
det unika guldavslaget av "sturemar
ken" 1512 (LL typ I:la), som sedan 
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avbildades som forsättsplansch i Nor
disk Numismatisk Årsskrift 1970. 
Guldavslaget mäter 35 mm och väger 
31,612 g, d v s ungefår 9 dukater -
ingenjämn siffm precis och inte över
ensstämmande med något annat guld
mynts (den samtida portuga1ösen 
skall väga ungefår 39 g). 

Vid en besök 1988 i Dresden med
delade mig myntkabinettets chef , Dr 
Paul Arnold, att guldavslaget fanns i 

4. Gustm· fl! Adolfs ärjilign bt'li!llings 
llledalj till g renadittrema 1799 med ur
.fpntnglig inskrift (a) och de11nya . wm ut
byte.H!xt•mplan•n försågs mecl efter kungens 
cn·Jiit/lling /809 (b). Kungl Mynrkabinettet. 
fi>to: A7il . 0 

samlingen redan vid mitten av 1600-
talct och ingick i Johann Georg II:s 
samling. Det är antecknat, att det låg 
mellan två sachsiska mynt i "Lade 
No. l" och det är katalogiserat som 
,Ein alt Schwedisch Stiick, worauf 
St : Ericus geprägt 9t [Dukaten] ~· 
Myntet har numret 297 i samlingen. 
Vilket härmed är meddelat forskning
en till eventuell framtida nytta . LL1 
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Europeisk monetär union 
inför fOrverkligandel 
Mcdlcm~Hindcrna~ valutor inom den 
Europd~ka Gemenskapen (EG) skall 
~cn:.l't år 1999 ersiittas med en !.!emen
sam valuta. Den Europei~ka Gemen
~kapcn' rcgcringschdcr har beslutat 
att \ih!cn mot en ckonomisk och mo
nctiir ~111ion ~kall f(irvcrkl igas.ll 

Gcnnm beslutet vid toppmiitet i 
MaustridH i Holland 1991 få r dct eko
nombka ~amarbctct inom EG en helt 
annan tyngd än tidigare. Nu måste de 
liindcr i gcmcn~kapcn - och för den 
dckn it\Cn S\crigc - ~om \'iii bli 
medlemmar. fom en ,;idan ckonomi~k 
politik att dc närmar ~ig Ty~klands 
låga inflation. statsskuld och budget
underskott. Tiden ii r bcc.riinsad . de 
har bara lem år på sig a tt~ fO rverkliga 
dcs~a tn (al. 

Vandrinl!cn mot ekonomisk och 
monetiir ut~ion började redan 1979. d:i 
det Europeiska Monetiira Systemet 
(EMS) inf()rdes 11• Växelkurssystemet 
inom EMS innebiir att en fast kurs för 
dc olika valutorna bcstiims centralt. 
Sedan tar kursen för tv~ka mark. ita
lien~ka lire. franska fr,;nc os\' inte av
\ ika med mer än 2.25 % från den fast
~tällda kur-..• n (<'Il p;ar valutor får dock 
avvika mer). Skulle den göra det mås
te centralbanken i respektive land in
gripa genom att stödköpa eller sälja 
valuta. 

Fasta valutakurser betyder att ett 
EG-Iand inte kan ha mycket högre in
flation ii n dc andm. Skullc inflationen 
t e-: i hal ien vara högre än i övriga län
der ~anHidigt som kur~cn på lire är 
fa~tllt~t. ~å blir italienska varor allt dy
mre utomland~. Italien tar inte rätta 
till detta genom au skriva ner lirans 
värde (devalvera). På så vis har EG
Iiindcrna tvingats <lll hetona infla -

tinn,hckiimpning i ~in ekonomiska 
poli tik. Under 1980-talet har de län
der ~om iir med i viixdkur..:.ysternet 
(numera alla utom Grekland och Por
tugal) stabiliserat sin inflation på en 
li.igrc ni\:\. Trycket au röra en s:'tdan 
politik tikade då kapitalröreberna 
ihcr griin~erna släppte~ fria 1990. Det 
kan >iigas \:tra fOrsta Mcget mot den 
ckonom i~ka och monctiira unionen 
(13M U). 

Nibta steg. ~om skall tas l januari 
199-1. innebär au växelkurserna l åse~ 
iinnu h{trdare. SanHidit!l hi Idas ett eu
ropcbkt monc:tän insdiut (E~II). bör
jan till en gemensam europeisk ccnt
ralhank . 

Tredje och sista steget innebär au 
viixcikurserna låses definitivt. Niir 
kur!>crna ii r helt fastlåsta llir all fram 
tid har i praktiken en gemensam valu
ta bilda ts. Det ä r så au säga samma 
pengar. \':tre sig man kallar dem fOr D
mark och lire eller döper om dem ti ll 
cc u. (Observera au någm beslut om 
namnl!t för en gemensam europeisk 
valuta iinnu inte limats!) Tredje steget 
innchiir även au en gemensam centr.JI
hank helt tar Ö\'<!r penningpolitiken 
mr dc enskilda länderna. (~ led pen
ningpolitik mena~ i det här fallet 
friitmt kamp mot innationcn med 
hjiilp av ju~te ringar av räntcni,•ån och 
pcnningmiingden.) 

l nnan det tredje steget kan tas måste 
enael lert id EG-Iändernas ekonomier 
vara någorlunda jiimnstarka. Under 
1996 kommer EG·organen au !!ranska 
varje land och bedö~11a \' ilka -som är 
mogna ffir unionen. Om sedan en kva
lificl!rad majoritet av EG-Iändema 
(minM t\ å tredjedelar) anser att min~t 
~ju l~inder iir mogna. så tas det tredje 
~leget 1997. Om inte, s:l tas det tredje 
~tcget l januari 1999 och då oavsett 
hur många länder som an~e~ hålla 

måttet (dc ·om ime iir redo ~liipp> in 
'enare). Det hiir bct~der att ingen kan 
hoppa a\ lärden mot dcn gemensam
ma valutan. utom Storbritannicn. ~om 
!att den exklusiva ditten att vii lja om 
man vill vara med eller inte. 

Kra,•en fiir au ta vara med i klubbl!n 
'er ut så här: Budgetunderskoll tar 
inte vara större än tre procent av brut
tOna! ionalprodukten (BN P). SWis
skulden få r motsvara hiigst 60 % av 
BN P. Infla tionen f:lr vara högst 1.5 % 
hiigrc ii n i de tre länder ~om har lägst 
inflation. Räntenivån tar inte ligga 
mer ii n 2 % Ö\' er r'.intan i dc t re länder 
~om har lä!!st räma. Au inflationen är 
ungefår lika hög i !>amtliga liindcr är 
nii<h~indigt om valut:tkur..crna skall 
kunna hållas låsta i liirh:illandc till 
varandra och så småningom iivcrgå i 
en enda valuta. Kravet på lika l{•g riinta 
behövs därför au stora riintcskillnader 
inte skulle fungera i praktiken. Om 
riintan ii r mycket högrl! i en del av EG 
~triimmar alla pengar över dit (precis 
~om dc skulle göra om riintan \'Orc 
mycket högre i Göteborg iin i Stock
holm). 

Vad ~om vållat diskus~ion inom EG 
iir kan\ke främst kra\·en på 'må bud
gctunder~kou och ~tat~~kulder. Fiir 
cxcmp<!lvis Grekland är kra,·cn omöj-
1 iga au uppfylla under dl! t här århund
raclc t. Spanien har hiivdat att liinder 
som ii r i ett uppbyggnadsskcdc kan ha 
goda skiil au låna mycket. till exempel 
mr investeringar. och diinncd ha !>tO ra 
hudgctunderskott. 

Kraven på hållbam offentliga finan
'er motiveras med att dc skapar fOr
troende for den gemen~amma valu
tan. Om eu land lånar för mycket pen
gar utan hejd och har viildiga budget
underskott . så skapar det misstro i 
onwiirldcn. För hur skall landet ta sig -

DET ÄR VIKTIGT ATr ALLA r 
SAMHÄLLET FÖRBERtDER SIG 
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ur knipan'? Det klassiska sättet är att 
trycka massor av sedlar. eller skapa 
hög inOation på något annat sä tt och 
på sf1 vis minska skuldernas värde. 

EG kommer att straffa de länder 
som mi~skötcr sina finanser. Men 
möjligheten att ta stora lån och riikna 
med att inllationen hjälper till att min
ska skulden försvinner även av ett an
nat skäl. Övriga länder kan se till att 
inllationcn i den gemensamma valu
tan förblir låg. Då krymper inte 
skulden. 

Medlemmar i den Europeiska Mo
netära Unionen (EMU) tvingas alltså 
att föra en disciplinerad ekonomisk 
politik. Dc b<lde tvingas och hjälps att 
hålla inOation och ränta under kont
roll. Men det viktigaste argumentet 
för en gemensam valuta är ändå att 
det leder till enorma besparingar. Oli
ka utredningar som gjorts inom EG 
har kommit fram till att motsvarande 
200 - 300 miljarder kronor per år kan 
sparas när behovet av växling och an
nan valutahantering fårsvinner. 

En annan vik tig fördel iir att en ge
mensam valuta underlättar handeln. 
Det finns allt id ett motstånd mot affii. 
rer i främmande valutor. Förutom 
kostnader att växla pengar fru ktar fö. 
retagen kursriskerna. (Synd om det 
småföretag som tar bewlt i en valuta 
som faller i kurs. eller l<inar pengar i 
en som stiger.) 

En gemensam EG-valuw har även 
rörutsättningar att bli så tor att den 
slår igenom som internationellt betal
ningsmedel vid sidan av yen och dol
lar. Europeiska företag kan då oflare 
handla i egen valuta. Dc sparar pen
gar. Priset för dessa fOrdelar ii r det na
tionella självbestämmandet (som re
dan idag är en chimiir i dessa monc
tära sammanhang). Som medlem i 
EMU kornmer Sverige aldrig mer att 
kunna devalvera eller höja räntan. på
pekar kritikerna. Entusiaterna svarar 
att det inte gör något. 

Det finns många kritiska röster mot 
att införa en gemensam europeisk va
luta för tidigt. Däremot har kritiken 

avtagit vad det gäller införandet av en 
gemensmn valuta. 3' Fördelarna med 
en gemensam valuta är så enorma att 
de väl uppviiger nackdelarna. Förut
om minskade transaktionskostnader 
för företagen och livligare handel 
kornmer en gemensam europeisk va
luta att bidra till en mer integrerad eu
ropeisk arbebmarknad. För enskilda 
blir det mycket liittare att järnfora lö
ner och priser. resa. nytta pengar och 
hantera si tt ~parande om all t sker i en 
valuta. En psykologisk bårriär för
svinner. och psykologi är en viktig 
faktor i ekonomin. 

1hnuis Sårktiny D 
Noter 
l) N·cl11 Rikw/ag & Departmelll Ärg 16. nr 
40. 20 december 1991. ss 2-3. 
2) Sc: 7imui:. StirktiJI_I'. Europeisk monetär 
union~ i : SNl" 1989::! ss 36-37. 
J) Jfr Chri.wirw Liudenius. Ecu. Framti
den~ bctalning~mcdel i Europa? i: Pecuni;1 
2. Skrifler i III) ni· och penninghistori~b 
ämnen. utgi,·na av Kungl. Myntkabineuct. 
Stockholm 1991. ;.~ 7-15. 
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Utmiirkei.l't' d/er itlc•mitt•t.wricka .fiir lumd. 
Alliiieli 11t/m Kali1111r i Snuiland. 

1-irro Gwmel JimS.I0/1 RIK-ji)ftJ, S~nla 1:1. 

En utmärkelse for 
en hund 
Vid sekebkiftct påtriiffaJes niira Kal
mar i Småland en ··ordensstjärna ... 

Denna sljiirna. som iir ensidig. iir 
enkelt ut iOrd i mässing. tro ligen n<'•· 
gon gång under 1700-talet. 

Stjärnan iir sjuuddig med en ~törsta 
höjd på 65 mm och en största bredd p:'s 
53 mm . En inre cirkel med en diame
ter p<i 23 mm pryder den. Inom cir
keln finn~ c:n naiv inristnin!!. föres täl
lande en hund son1 står obunden vid 
g:irdspumpen . Till viinstcr i bilden. i 
bakgrunden. finn s något som kan vara 
en hundkoja . Under hunden en kulle 
med griis. 

Över bilden står texten Fide/e san.' 
Commitllt' vii ket betyder Trofast utan 
t\·ång. 

På den i\vre ~ tjii rn~petsen sitter en 
glob med markerad .. midja .. samt ini
tialerna ESR. Pfl globen en ögla mr 
upphängning. 

Troligen lin n~ denna stjärna bara i 
detta enda exemplar. Kanske har n:i
gon mrmrdigat den till den egna högt 
skattade gårdshunden. Kanske en ti 
dig !orm av identitetsmiirkning. 

Era Wiselm 
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Tjuvgods i kyrkstall '! 
År 1928 inkomtill Kungliga ~ l yntka· 
binenet ~ ~~ myntfynd från Vagnhiirad 
socken i Södermanland. Fynd~o:t be
~lOd a'' 64 ~vcnska si lv~rmynt frå n ti· 
den 1688 till 1790. Dc fiirvara(b i en 
rund triia\k tillsamman~ m~d "~n ~ön
dcrru~tad bleckdo~a. 4 ro,tiga nyck· 
l:lr. l d:o hänglås. l l:hliknandc av· 
långt järnföret~ål. l mä"ing,Jwndmg 
~ann en ~kinnpung i 't li-en mynten 
twligcn \arit nedlagda och en 'iindrig 
blårandig linneretma". Fyndetfick in· 
vcntarienummcr SH:vt / KMK 18 72 1. 

Det ' 'ar vid rivninc.cn av 'm:knens 
kyrk~tall. den 7 sept;mbcr 1921. ~om 
a~kcn patriiffadcs inMul'k~n Lutder 
~tall er- va~~wk. Dc gamla kyrk~tallar
na hade lOrioral sin funktion och på 
måm.:a stiillcn tormil d~ . Samhiillcb 
utw~kling hade medfön au hiistfhr· 
donen blivit fli n·c och omodcma och 
iivcn bland bönderna blev nu automo
biler vanliga. Det fanns ingen di rekt 
anledning au reparera !>tttllarna Jiing
rc. \':Jrför dc revs. Idag fi nn~ de~wiirrc 
i mc många har- men dc ~om iinnu 
åter~tår be\'ams pietetsfullt. 

Mynten iir !Oljande: 

Karl XI. J mark 1688 (l ~x). 5 iirc 
1691-1693 (4 ex) : 
Karl XII. 5 öre 1705·1711 (3 ex) : 
Frednk l. JO öre 1740 (2 C\). 5 öre 
1730-31 (3 ex). l öre 1737 (l ex) : 
Mo/f FrC'llrik. 5 öre 1759 (l ex) : 
Gusrm· l/1, 113 riksdaler 1780-17!!9 (9 
ex). J/6 rik ~daler 1777-1790 (22 ex). 
1112 riksdaler 1777 (l ex). 1/24 riksda
ler 1777-1780 (17 ex). 

Det i ntre!>~anw med deua fynd iir au 
stora fle rtalet mynt. imc mindre iin 49 
~tycken. hii rrör från Gu~tav lll :s tid 
(1771- 1792). l privata myntsaml ingar 
före kontmer Gustav 111 : ~ mynt lli tigt. 
medan dc fltkti skt iir sii llsynta i mynt
fynd . Oftast framkommer dc som en
staka mynt eller bland andra mynt i 
störr.: fvnd. All som i delta fall i cll 
fynd hiita ~å många exemplar :l\' Gu~
t:"· ll h mynt tillhör \'Crkligcn ovan· 
lighcterna. Slutmynt iir Gu,tav JJJ :s 
116 rihdalcr 1790. av vi lket det finns 
två exemplar. Troligen undangiirnde~ 
skallen under eller stmxt efter :i r 17\10. 

Av dc i träasken ordentligt inlagda 
rörern{Jh:n och det blandade rnnehållct 
- lll~ n t. n)cklar och Jå, - f:lr man in-
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.Våg m t'.\~mp.-1 flti ,,,_mt frcin Gu.Hm' /1/ :.1 tid påtrcif)iule 1 lÅIIIIt'll fnln 11rgnhlimd. Slid..r· 
11W1flmul. /J 1112 ril:sdaler 1777 2) 116 rik.~elaln 1777 3) 112-J ril. ~e/ale• r 1779 .J) 113 ril..1· 
daler 17XI.J. l·iJto vumr('/ Jansson. RIK·fow. 

t r~ eket au det rör sig om ett spark:lpi
talmed en kulmen a'' sparade pengar 
under de ~i sta tio åren. Lås och nyck
larvarockså viirdefulla föremål. Möj
ligen har alltsammans hamnat i or'jua 
händer och hastigt gömts undan. All
mänt am,åg~ redan vid fyndti llfli llct 
skauen vara undangömt tj uvgods. De 
många nycklarna och låsen ansåg~ tala 
fö r dell:l. Vad hände i så fall tj uven 
och varför kom han inte tillbaka för att 
hiimta ~ itt ~töldgods? 

Vad k;m annars ha varit orsaken till 
pengarnas undangömmande'! Kanske 
var det någon ortsbo som gömt sina 
pengar i kyrkMallet för att det var cll 
säkmre ~tälle iin hemmet. Eller var 
det en fi)rhiresande som behövde be· 
fria si!! fr.)n en besvärande börda. 

J vilket ~kede \Ur kriget mot Ry~~
land just niir !>katten undangömde~'! 
Kriget. ~om avgjordes i juli 1790 vid 
Sven~k,und . hade kostat Sverige ~tora 

förlu~ter av hådc männi~kor och pen· 
gar. J Frankrike rasade fon famnde re· 
\'Oiutionen. 

Det fann~ kan,ke limfarande skäl 
till oro i vån land. J S\'crige var man 
missnöjd med ~in konung. Eu och ett 
halvt år senare miirdadcs han får :m 
ersättas med den impopuläre Gustaf 
AdolfReuterholm i spet~en fö r Gustav 
IV Adolfs fcirmyndarregcring. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
inkriivdc den lilla 'kanen år 1928 till 
inlösen från byggmii~ta rc Axel Kjell
berg som handhade rivningen. 

El'll WisC/m 

När det gäller 

pengar 
har alla samma 

religion. 
10/taire 



Kyrktjuvar i Västergötland i forna tider 

Niir vi idag reser i Sverige märker vi 
au m kyrkor står öppna för besökare. 
För att få tilltr'jde till kyrkorummet 
måste vi gå till kyrkavaktmästarens 
el ler priistcns bostad för att hämta 
nyckeln. Orsaken är naturligtvis att 
man i mrsarnlingarna är försiktiga 
med kyrkans inventarier och därmc.:d 
skyddar dem mot tjuvar. Man skulle 
kunna tro att det var bättre torr. men 
så var inte alltid fallet. Här nedan liim
nas några uppgifter om gamla dagars 
tjuvar. Då giillde det främst pengarna 
som låg i kollektbössor m m. Uppgif
terna har härmats ur sockenstiirnrno
protokoll och kyrkoböcker. 

7irmemo socken, uppgift från 16 70: 
Tillfr.JgadC$ lhrsamlingen på hwad bcq
wcrnbliga,tc siitt och medel man skulle 
ersiiitia the n skada. ~om kyrkian i rorlcdnc 
sommnr emil lan then 29 och 30 Augusti 

tagit hafwer. tå en Tiuf om n:tttcn genom 
thet lilla fcnstret wid Prcdikostoolen haf
wcr i kyrkian ing:'l! t och bortstul it alla 
kyrk iones penningar. som >toode f6rr op
tccknade och sedan 1\~lrc tyd t g i fnc t il 25 
Dr Siilfmt. lemboandes allenast ccn Plåt 
t il 3 Dr kmt. 'viirdc. Item borttagit den nya 
p;almbooken. ~om anno 1664 för l Rdr 
köptes til kyrkian. 

Stora Mellby socken , uppg från 1697: 
Natten emillan then 10 <Kh Il junii !697 
ähro alla Kyrkiopcnningarnc. som woro i 
Kyrkiokistan. hortstulnc. tio fenster uttag
ne och sönders lagne. kist~n utdragen. lå
sarne afbrutnc samt jcrngallrcn i fcnstrcn 
med afbrutnc och 52 Rd. currant bort
'llllne. 

Karleby socken. uppgift från 1740: 
Bortstulne af kyrkian~ penningar 19 daler. 
2 öre. 14 runSt\'ckcn. Kiöpt ell fenster i 
stelJet fOr det S~m tiufwen fördcrfwadc 2 
dr. snlt. 

Rcida .w ckc•JI, uppgift från 1745 : 
Så~c11n en cudlö~ siiil borNulit i Rhåda 
kyn.:kiu m;,aml ingcns win- nch ubla tc
penningar. som gå ti l Hcrran> Nattward. 
almnsctagarc undantagne, ~kiutu nu ~trax 
tib:unmans en run~tyckc for Pcr;onen, 

Sr om Lt'l'elle .mcke11. uppg från 1755: 
Gaf, ulkiiinna huru ;,om en guJI(), mcn
ni,b i mi't föregående wccka h:1dc hrutit 
sig in genom ett- fOnster och jårngallcr p:\ 
Kyrkan, ' öd ra sida. bortstul i r. ' om nu 
kunde >akna:,. ur fanigk iswn od1 af dc 
Fall igas medel l Dr 14 iirc ~1nt. tillika 
med ni1gl':l der nedlagda plåtar nch ~cd la r. 
,om t il Kyrkan af Låntagare hade innutit. 
men icke kunnat inläggas i Kyrkoki, tan. 
efte r den ena nyckelen war hos Herr Kyllin 
ut i Pr.i, tcg:\ rdcn. lan w;,,p/m 

=============~============== 
En Wedgwoodmedaljong 
över Gustav m 
Hösten 1990 överlämnades som gåva 
till Kungl Mymkabinettet en Wedg
woodmedaljong (inv nr 101890) över 
Gustav III. Givare var, som så många 
gånger tidigare, Sven Svenssons Stif· 
telse för numismatik. 

Medaljongen är troligen tillverkad 
omkring 1775 i WedgY.'OOd-fabriken 
Elruria i Hanley. Stoke-on-Trent. Vid 
denna tidpunkt samarbetade Josiah 
Wedgwood med Thomas Bentley. Dc 
båda företagsleda rnas namn finns in
stämplade på medaljongens frånsida. 
som för övrigt är slät. Medaljongen. 
som miiter 46 x 37 mm. är gjord av s k 
black basall ware. Wedgwoods me
daljonger byggde nästan alllid på for
lagar - ofta på redan färdiga medal
jer. Så är det även i detta fal l. 

Troligen utnyttjades Gustaf Ljung
bergers medalj över Gustav liJ (Hd 
21), som framställdes med anledning 
av kungens statskupp 19 augusti 1772. 
Denna medalj var slagen på Gustav 
lll:s befallning för att mdelas till dc 
borgare i Stoekholm. som fo ljdc 
kungen da han red ut !Or att motta 
trohetseden från t1 upperna. 

Wedgwoodmedaljongen saknar om
skriften som annars finns på Ljung-

SNT l · 9:! 

Fig l. Wetf.~"'oodnU'claljong tJ1·er Guswl' 
III. Gch'll från S1·en S•·enswns Stifte/se för 
Numismarik till Kungl Mymkabi11et1e1. 
Sknla 1:1. Foro: Gabril'l flildebmnd. RJK-f 

bergers medalj; däremot fin ns en 
engelsk text vid bröstavskiirningen: 
K. OF SWED. Medaljongen var sä
kert riktad till samlare (inte nödvän
dil!tvis svenska) och dessa behövde en 
cn~kel identifieringstext fOr au lätt 
kunna insortera medaljongen i sam
lingen. Wedgwoods princip var att 
framställa medaljonger över tidens 
mest kiinda personligheter Qch dit 
riiknades tydligen den svenske kun-

Fig 2. Gustaf Ljungbergers medalj ö•·er 
Gtmm· III. Möjligen förlagan till IVedg
"·oodmrt!aljongen. Skala 1:1. fi)(o;.~Trl. 

gen. Siikert hade många hört talas orn 
honom i Europa kungen sorn gör 
revolution. 

lan Wiselm 

Littemrur : 

:>:ordhnd. U & Wisehn. l. Pun r.mmcdal
jPnger i Wedgwood över svcn:,kar. LLt -
Fe>h krilt ti ll Lars O Lagcrq"i" . Nnmis
mmi.,ka Ml'dcil'londen XXXVII. Upp, ala 
1989. 
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Ett utdrag ur Ulrika 
Eleonora d y:s boupp
teckning år 1742 
Drottning Ulrika Eleonora d y avled 
17-11 i en ålder av 53 år. Hon hade. 
innan IHln blev Fredrik b. dronning. 
~jiil\ varit Sveriges regerantl.: drott
nim! under ett drvut år 1719 - 20. UJ
rik:~ Ekunora 'a~ ~n riiniinkandc och 
,mvillig miinniska. som i sin cn~kilda 
Ji, iigtlc m:\nga dygder. Hon var gi,·
mild. enkel och anspr:\kslib ~amt 
uppriktigt from i den härskande ~tab
kvrkan~ anda. Hon saknade yure nig
ring. men Hgde en naturlig värdighet. 
~om kunde imponera. Den nya !lir
fattningen' anda ,·ar henne fullkom
lil!l friimmande. l grunden Jc,·d.: hon 
i ~nväldcb id~cr. sådana dc utb i ldat~ 
av henne' ti1r. Karl XI. och trodde 
fullt och fhst på konungamaktens gu
domliga ursprung och sin egen arvs
riill . i\11<'11 hon iigde ingen miirkl igarc 
begåvning och ingen rikare bildning. 
Tro!\ della Hir hon ha haft cll numb
mati,kt intres~e. Della. nog något 
gcncrtba på tående. framförde Nib 
L ud' i c Ra~ musson i sin skrift M \lit
och m~·da/j.lwnlare inom det Sl'<'l~:.ka 
ktlll}:llhu.IN (KVHAA. Antikvariskt 
arkiv 20. Stockholm 1962. s id 16). 
Friim~t utdr Rasmusson fni n den 
bouppteek~ i ng som upprällades 1742. 
Av numbmatiskt intresse fi nns en hd 
del au hiimta. Naturligtvis finn\ här 
en rad kungliga medaljer som auto
mati~kt tillfaller en drounin!! under 
henne' livqid. Likaså efterli'imnadc 
hon en del mynt. både sven~ka och 
utländ~ka. Stiirsta intre~s.:t krebar 
dock kring e11 helt mymkabinc11 som 
hade tillhört arkiatern (liikan:n) Mag
nu~ von Bromeli och som 173-1 in
lö~" av >tänderna får an så~om en 
tack,amhl!t>gärd tillfalla dronningcn. 

Over 25 Years we offer 
Banknates of 

the World Mostly first Class 
at fair price. 

We se Il- bu y- trade. 
Free Lists on request. 

NORAY AG 
Unter dem Walde 

Ch·3932 Zeneggen VS 
Switzerland 

Ulriko /;'/('(mora d.1: Målnin~: m· Marri11 Me.l'lt'IIS dr. Reprojot11: 111i l . 

Hon hade nämligen 1731 förestån re
gerin!!en medan hennes !!emål Frcd
;ik 1-tilhr'.iddc styrelsen -i ~itt ärvda 
lantgrev,kap Hessen-Kassel. Säkcrli
gcn hade stiindcrna överlämnat gåvan 
~å som en ekonomisk kompensat i on 
och ej pga något utvecklat numi'
mati~kt intrcs,c. Bouppteckningen 
nämner äv.:n w gotländskt silverfynd 
från vikingatiden med mynt och e11 
armband. Det måste röra sig om en 
liten 'katt ,om trolil!en inlö~t' av 
kronan och diircfter. a~ någon anled
ning. blivit kv;~r på slollet som en 
del av drollningcns tillhörigheter. Det 
är osäkert om drottningen nedsmiih 
mynt l!llcr medaljer ur Bromelbka 
mvmkabincllet (~å~om hon låtit l!iira 
a,: en del medaljer 1719: "År 1719. då 

en Courier skulle :.kicka,. var en ~å
dan brist på penningar. all man måste 
taga gamla medailler i 1\ntiquitcts-
1\rchivet och deraf slå 200 Ducatcr:· 
citatet hämtat ur Tessin och Tessinia
na. Stockholm 1819). Mentiderna var 
biiure för landet und..:r dronningens 
~enare levnadsår. Troligen hade dock 
drouningen insell f(ircm:llen~ histO
riska värde. Bouppteckningen roljs 
niimligen av kommentaren "Wijd det
ta tilltlille ber'.iuadc Cammar fröken 
von Diiben. det Hennes ll ög~t Sal. 
May:st i lijfstydcn en och annan g~ng 
~ig utl~tit at wilja låta siiuia och lem
n;~ delte Myme Cahincll till Publici 
ny11a. ant ingen i det Kongl. 13ibliothe
quct eller Antiquitcb 1\rchho. hwa
rc't det sig bäst skick~• wille :· 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENS 

MEDLEMSNÅL 
kan rekvireras från kansliet! Pris: 20 kr + porto 

s:-; t ! . '!! 



Ducater Specie uti en förseglad påse, 
hwtlcken d: 15 aug 1742 1 Kong!. Rante· 
Gammaren blel upbrute11 och Duc;~terne 
upräknade .............. , ..... , ................. . 
Dito utur ett gr! tl bleck skcyn upräknaoe . 
Uti samma Bleckskri/n och i 
7. si, pungar ........... ._ .............. ....... .. 
1 Pung med .................................... .. 
t ditO med ................. - ................. . 
l Papper med ................. ~ ............... .. 
lösa ducater ...... ..... ..... .. ..... ..... .. .. NB 
1 Pung medsmätt gulll11ylll .......... .. .. .. 
1 gullw.rkad pung med 7 st. gull· 
meda1Uer wägde i Ducale L ........... . ...... . 
t gullwui<ad pung med silf.verlås hwaruu 
aro 5 Sl. gullmedaitfer OGft 13 ducaler. till· 
sammahs ........ , .............. , .... .... ....... .. 
Hans Kongl : May~t och högst Sal. Hennes 
Kongl: May· st Medaillesamt2 andra gull· 
mynt ............ ............................... .. 
Hans May. st Medail!e ........................ . 
3e Kong!. Medamer a 30 Ducater hwardera 

2000-
1000-

1500-
101 -
n-
16-
10-
38-

175-

66-
50-
90-

l Dukater! 

3000~ 

1742-

206-

1 schweltter Hatt ·MedaJIIe med beskrlt· 
ni ng al hwad ~illfätle ®osamma kommit 
alt slås. 2~Jod a 1fd:r....................... 3-
8 Små Engelska llCflJl1flgar i'l1l9a 
1~ lod a 1 d~r ...... , .... ".,..................... 1 20 
l as~ af träd med å_tskJI~ge slag gamla 
mynt rundne på GotitaM. samt ett sill· 
wer Kedie armband-viäga med asken 27 ~ 
lod. men l<unde .ey Ii l något wärderas: 
Utan som en antlquifel skall högst Sal. 
Hennes MayJll halwa deslinerat alt· 
sammans till antiquitets Archlvum ......... __ 781 24 

l dvs 761 daler 24 öre s m! 

Högst Sal: Hennes May: tt Medallle• 
eller det $WåiiSk~ IV1~'1l t~ Qabinettet. 
hwilket på 1736 åhrs Ryksdag genom 
R9ksens högt. Staoder blel utaf lrqml. 
archiatern Bromelis ~tertihuus inlöst 
och Hennes M11y: tz! underdånighet !Or· 
ärt 1•1ardt uti deras E:xcencers till 
Inventeringen forordnade R9ks 

SILFWER MEDAlllER OCH MYNT tOater och öre s-m 
Räders. så wål som Fru Hofmastarinnans 
och Cammartrökeji v. Dlibens närwaro. 
då iemwåt uti frami: Hans Excell~ R9ks 
Rädet H. Nordenstrå~les ställe Ha os 
Excell aq R9ks Rådet' H. El!renpreus 

3 Sillwer Medalller wäga till sammans 
st lod a tf d S: D:r........................... 10 13l 
Uti ett Messing Schatull 12 st. Sllf. 

sig Infann, l sa måtto tilf wäfderlng 
uptagil, att som Har.s Excell: H. Ehren· 
preus år eo besynneftig ki3nnare af 
allehanda stag rnyot. palog sig bem: te 
Hans ExceU: ce att särskiltigenom g ä och 
öfwersee hwar och en låda. jamförandes 
altsammans med det ötwer bemte Cabmett 
10rfat1ade register oclllnventano, då 

Medailler slagne wid åtsliillige tillfällen 
förnarade uU deras egoe foulrater 1våga 
tillsammans 33-ilod a 1 ~ d:r ............. . 55 26f 
125 st: stOrre och mindre Svtäaska och 
ullandska Medalller waga tiDsammans 
352i lod a 1l d: r ..... _.............. . .. 587 21 
12 dito små snenska et Jettoner 
5ltod a !t d: r ........... _....... ...... ...... 9 12 ma11 rann detsamma till alla de)ar hafwa 

sin dklighel och utlöre.s f så måtto till 52 större och mindre. Riksdalers mynt 
waga tRihopa 61t lod a 1}d;r .......... , .. t0621å 
21. st. Romerska mynt wäg\1 

det pr~?. för hVJiiR~ d.ef al R9ksens 
Stander llllfWi~ 1nkiöpt. 

st lod a 1 d:r..... ............................... 5 24 Neml .................... , ......................... 12000~ dalersm' 

På ett annat stiille i bouppteckningen 
finns ~iven följande intressanta upp
gift: "Siedigct guld i Mörkgrå qwart~ 
ifrån onandch~lts Guld Skicrpning. 
Jönköping~ län O~tra hämd och Alseda 
sochn. tagit in Julio 1738:· *) 

*) Om detta t'ynd som tedde tilluppiagan· 
det av Aucl ltlrs· guldgruva. se ··ur hcrg 
i börs: · Kungl Myntkabincnct;. od11H
niska nHI,CCt- uiställn ingskatalog 198<J. 
och där anfiird littcrJtur. 

Urdmg ur Ulrika Ekonom dy;,, houpfiii'Ckning. 

Trots att Ul rika Elcunora d y knap
past var någon myntsamlarl! kan det 
iindå vara av imresse att ta (.fl: ) av bo
uppteckningens numismatiska inne
håll. 

l bouppteckningen nämns en par 
namn. fröken von Diibcn och riksrå
d.:t Ehrenpreus. Vi lka var d.::? Eme
rcntia von Diiben (1669 - 1743) var 
friherrinna och kammarfrökl!n hos 
drottning Ulrika Elt:onora. Tillsam· 
mans med sina bröder had.: hon ett 
stort inflytande över kungaparet. Hon 
var m~cket formögcn och var möjli-

gen själv road av iimnet numismatik. 
Carl D id rik Ehrcnpreus (1692 - 1760) 
var högjurist och kansler för Uppsal:1 
universi tet. l-lans mycket stora mynt
och medaljsamling såldes till nämnda 
universi tet !lir 36 000 daler s m - en 
för sintid enormt belopp. Ehrenpreus 
inuick i den av Carl Gustaf Tessin 
1744 mn~slagna numismatiska kom
mitie. som skulle utarbeta en full · 
ständig "histor ia numismatica pat
rim:" (IIidcrncslandets mynthistoria). 

lan Wi.H;Irn 
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Medalj Öl'l!r dronning Ull'isa Ulrika, präglad med allll'{lning av hennes däd 1782. Gra1·ör är Gsmaf Ljungbergt•r. 

Arbetet med ett 
fullständigt Inventarium 
För ett museum är det av yucrsta vikt 
aH samlingarna ligger i ordning och 
att alla handlingar kring förernålcns 
proveniens är kompletta och korrekta. 
Under 1700-talets andra hälft hade 
sekreteraren i Antikvitetsarkivet Carl 
Reinhold Berch (1706 -1777) på ett 
föredömligt säu förtecknat drouning 
Lovisa Ulrikas myntsamling (som se
dan övergick i statlig ägo). Berch ha
de dock knappast intresserat sig fOr 
de jordfunna mynten och fornsaker
na. Det är här som riksantikvarien 
Johan Gustaf Liljegren (1791 - 1837) 
lämnar sill huvudbidrag til l egentlig 
svensk arkeologi - Strödda ameck
ningar om fynd i s1·ensk jord med en 
dertill hiinmde förteckning . ingående 
i Vitterhets Historie och Alllikvitets 
Akademiens Handlingar, del 13 (s 
153 -278) och tryckt 1830. Liljegren 
har med denna förteckning ut fö rt en 

Rättelse 
l vårt fö rsta nummer av SNT 1992 står 
en artikel av E Ivannuskas om fO r
fal skningar av ··republiken Livlands 
kopparschillingar:· Detta är en fel 
översättning av den ursprungliga titeln 
på engelska . där det (inte fullt gram· 
matiskt) stå r " Forgeries of the repub
licfanl coppcr shillings from Liv-

SNT 2 · <)2 

Foro ATA. Skala 1:1. 

aktningsvärd och nyttig prestation. 
Med alla sina brister har Liljegrens 
skri ft det gemensamt med hans någ
ra år senare utkomna Run-Urkunder 
(tryckt 1833) . au den ännu niistan 
dagligen kommer till praktisk anvi.ind
ning. Orsaken iir au den inte i sin hel
het ersatts av något bättre. 

Även Liljegrens efterträdare. Bror 
Emil Hildebrand (1806 -1884). önska
de få bä u re kunskap om samlingarnas 
urspnmg. Om sill arbete med deua 
skriver han till den danske fornfors
karen och numismatikern, konferens
rådet Christian Jurgensen Tho111Sen 
(1788- 1865) i ett brev daterat den 14 
mars 1864: 
Jag märker all min gamle vän umgås med 
samma tankar som jag. all ställa allt i ord· 
ni n!!. i hände be döden skulle komma olör
v-Jntad. Jag har sedan årets början uleslu
tande arbel<tt på att bringa ordning och 
reda i allt som kommil lill Museum. icke 
i min tid. mcn fljre mig. Jag utarbetar cll 
fullständigt Inventarium öfver Museets 
till vcxt från medlet af 1600-talct . Dc iildrc 

land:' Med detta menar förf.tl!arcn. 
alt han behandlar " Förfalskningar av 
republiken [Polen - Litauens] koppar
schillingar jrå11 Liv land". vilket j u är 
något annat. Livland (med huvudsta
den R i ca) var vid denna tid svensk be· 
sittning. Republiken Polen (med '~li d 
kung) var liingc förenat i personal 
union med Litaucn (där storfursteviir
digheten var ärft lig). Artikelns tite l 

antcckningarne äm ofulls1ändiga och fOr· 
virrade. Jag är öfvcnygad. att om icke jag 
bringar reda i denna forv irring. kan ingen 
efter mig göra det. Men det är ett drygt 
arbete. Jag måste gcnoms6ka hundrawls 
band af Kansli Collcgii och andra Embets· 
verks h;mdlingar fOr att få reda och ljus. 
Högst fa handlingar ha f va blifvit f6rvan1dc 
af mina företräd;tre. En del af dessa hafva 
forfarit länsinnigt iifvcn med sjelfva fyn · 
den och öfriga acquisationer. Det är dock 
ett ston nöje när jag kan reda de trassliga 
härfvorna. Hinner jag fullända delta arbe
te. ämnar jag trycka Inventariet. på del a ll 

oreda för framtiden må f<irekommas. Del 
som gör största svårigheten. iir alt sakerna 
vanligen icke blifvit signerade. och der nl1· 
gon beskrifning finnes. är den stundom så 
knapphändig eller s:l oriktig att man har 
svårt att utleta hvad som menas. Då man i 
en katalog läser: Tl'(l guldlöf från Sl.:åne. 
har man svån a ll gissa till au dermed me· 
nas tv-d stora och bastanta Guldbrakteatcr. 

Hildebrands /nr('lltarium är fortfaran
dc en av de friimsta källorna till kun
skap om våra samlingar. Tryckt är det 
dock icke. 1 w 

borde under a lla omständigheter ha 
gjorts begripligare. Ytterligare eu fel 
(s 12 rad 22 nerifrån) har insmugit sig 
- i stället fö r del korrekta "Litauens 
finansm inister" har del blivit ··Lett
lands finansmini ster: · Det är dags fcir 
oss att bättre ha ll a red <t på historia och 
geografi på amlrJ si d<~ n Östersjön 1 

D 
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Om falska sovereigns 
Nmi~f(irfauaren var i början av sin 
an~tii lln i nc vid Kuncl Myntkabinenet 
mctlum e~t ganska )~, t ig ·historia (f<ir· 
ra hii lften av 1950- ta lc t. sannolikt 
1952 - 1953. om jag minns riiu). 

En dag 11ck vi bc~ök av en nygare. 
~om liimnal sin ansiiii lning hos ima· 
men av Ycmen. När han var på av
~kcd,;~udiens fick han - nästan som i 
en 'ac;~ ur "Tusen och en nau" -en 
tung r•he med guld m) 111 av imamen. 
Al.un:1d l;iamid al· Din (1948- 62). 

M y men gran~kade~ av Michael 
Dolley fn'ln British Museum. som var 
på sill :1ndra besök i Stockholm för all 
bo: ~tiimma ungl osax_\~ka mynt för vi
king:nid~projektc t. Avcnj;tg kunde se. 
all det var n:\got komtil!l med dessa 
,mereigm - ~twjorite te~n från Georg 
V - efter,om många av dem hade 
fdakt iga :inal. Allo var !;Ilska! D v s 
guldel Vtlr nog bra. men mynten hade 
'annerligen inte slagi" av The Royal 
~ lim eller någon av dö' officiella fi. 
lialcr. utan innolikt av mym,·erket i 
Sanaii eller mö j l igen i grannlandet. 
Saud iarabien. 

Vi fotade alla mynten och skrev en 
rapport om dem. Flygaren gick ti ll 
Kungl Mynt · och Juste ringsverket på 
Kungsholmen i Stockholm. fick guld· 
halten fa~tstä lld och rnvntcn nedsmäl· 
ta 'amt betalt efter vikt. 

;\nnu vid denna tid ville inte dc 
briubka myndigheterna ha några skri· 
vericr om fa lska ~ovcreigns . Vi fick 
inte publicera vår rapport. Emellertid 

Finland 
Val i n~~on mån Iii r au ' lat:• ut och ca ' 1· 
dare cft~r br;\ket kring dc åli111dska lokal· 
mynten ( ~c SNT 1991 :4/5 ~ 116 och 8. 
~ 20-1 r.) har Finland utgiv it Cll jubi leum,. 
mynt i ,ih'cr om 100 mk 1991 til l 70-an,· 
minnet a' Åland> ,jiih·,lyrc 11.121. Del mä
ler 35 mm och bcs1:ir a' 925 1000 ~iher 
och 25 1000 kopp:1r.. Vi~lcn är ::!-1 g. Pa 
:ihtd,m å1crfinncr '1 ,\land' '<tp.:n och år· 
1alcn 'ami i>'cr'l ALAN D. på fran~idan 
100 1\1 K ovcr,t. till ''än,tcr lång> kanlen 
FINLAND. till hi;gcr SU0~11. ~Bilden iir 
en 'cglande åländ<,k fyrma,larc. typi~k fiir 
,jiifartcn fr.tm till fiir,la \iirl1.l\krigc1. 

Myntet finn' oc:k,:t i pmof. Dclle, c rero.~;, 
med en 'iir,ki ld folder. ~ler om dcna och 
kommande my nt kan m:m liba om i en ny· 
hchhlad ltc" på cngcl,ka) 'om utge> av 
fin, k:l nw nt vc rkcl. Moll <'lfl Fin lwulim·. 
,ont ul kO;Iunit med nr l. 1991. Hiir kan vi 

iir odt var behovet av 'ådana guld· 
mynt stort i ambvärld.:n och efterpr.:ig· 
l ingarna fortsatte. 1957 tvingades den 
hri tt islw regeringen åte ruppta guld· 
priiglingen. men till en början endast 
tlir "ovcrseas diSiribution:· I da.~ iir 
'lllll hckant guldmynt ~l agna för s'am
lan.: och/eller som ··bullion" (endast 
med guldvii rde) vanliga. 

Den amerikanska tidnincen Coi11 
Il~ n· !t/ har i sitt nummer f råvn 29 maj 
1991 en artikel: "Gul f updatc: Influx 
M fake gold coin~ may increa~e:· 
Amerikansk~. soldater ~om deltagit 1 
··operation Okenstorm·· har i många 
fa ll köpt på sig och hemfört falska 
guldmynt från basarer och andra affa. 
rc r i Saudiarabien. Många iir uppen· 
hariigen nyprägladc. En sovereign 
ko~wr (e ller kostade i vintras) 97 USS. 
112 Mlvcrcign 49. Frågar man en köp· 
man cör han ingalunda cällande. att 
mynt~n skulle va-m äkta. Det är guldet 
~um riiknas - det ~kulle lika gärna 
kunna vara smycken. Georg V är fort· 
farande populärast. trots mångårig 

inhamta att repub l ike n~ 75-år>jubilcum 
1992 li r;~~ med ett guldmynt om 1.000 
markkan och ett s il vermynt om 100 mark· 
kaa. modellerade av Erkki Salmcla. 

priigling i Storbritannien m.:d Elisabet 
l b bild. Han öven~ig::r med 25:1 och 
d.: f1tcrståcndc utgör:. av Viktoria och 
Edward. inga Elisabet. ~.:laktiga ;i rtal 
lli r.:kommer alltjämt . 

Det kan vam nyttigt att \ 'Cta. att mn· 
jor Grcg Dubay. snm ' k rivi t den c ito:· 
radc art ikeln fråcadc efter s ilver
mynt. Hans I:Öpma7t tog fr,1m en påse 
med ny präglade USA -dollars med år· 
ta let 1799. De kostade endast 8$ och 
'amma pris begärde:. ror trade dollar 
1875- S. Bägge har dock en bet)dligt 
'iimrc sih·crhalt än dc itkta (guldef· 
t<.:rpriiglingama däremot håller för det 
mesta r.itt halt ). Mynten siiljs helt öp· 
pet på många platser som ai - Rijä~l. al· 
Huhar. Zahrän och al · Dammäm sii· 
ger majt;ren. Den vanligaste anviind· 
ningen är numera tydligen som smyc· 
k.: n. 

Maria Theresia·talrarna diiremot 
har helt försvun nit ur cirkulation och 
;\terfinns endast ho' guld~mcderna. 
dc flesta omgjorda till smycken och 
ganska nötta. Ll.J 

Den reguljära rnynt>cricn 'kall bytas u1. 
Biirjan görs med 5 markkaa. som fl\r en 
~iii ~om huvudmo1i v. Mer;~ härom senare. 
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RECENSIONER 

.\lichad Nurth : Geldumlauf und Wirt
schaftskonjunktur im sudl ichen Osl~CC· 
nmm an der Wcndc wr Neuzeit (1440 -
1570). Urtte rsuchtml!en zur Wirtschafts· 
geschichte am BcisPiel des Grossen Lii· 
beckcr Miinzschatzes. der norddeut~chcn 
Miinzfumlc und der schrifthchcn Uberlie· 
fcrunl!. Kiclcr H btorische Studien 35. Si!!· 
mari;gcn 1990. 278 s. Illustrerad. ISBN 
3 · 7995 · 5935 · 3. Thorbecke Verl;tg. Si)!· 
marin)!cn. Pris: DM 68:- . 

Det i boken behandlade området omlilltar 
geogra fiskt Schleswig- Holstein. Lauen· 
burg. Uibeck. Hamburg och Mecklen
burg. Tidsm:i>sigt avgriinsas avhandlingen 
m· wendisk:t myntförbundets be~lut :ttt 
pr'.igla 'chillingmynt om 12 pfennig.: rc>p 
f6rbundct~ upplösning. 

S:hom framgår av rubriken har avhand· 
l ingens resultat fr'dmjats av ett ston mynt· 
fynd i Liihcck. som gjordes !984 och nm· 
fattade 395 guldmynt och 23.608 silver· 
mynt. Det iir de t största myntfy nd. som 
gjorts på tysk m:1rk. Dess tpq är :ir 1533. 

Avhandlingens mål är att på reg ional 
nivå undersök:! dc ol ika mynt · och kon· 
junkturfaktorcrnn> inilytande på den ><Ull · 

hällsekonombka mvecklinl!en. Detta krii· 
ver granskning av penningflöde och -om
lopp. allt'~: v;trifrån korn mymen o~:h hur 
v;;r mynuna,;.an sarnrnansan? Vi f;\r di.ir· 
fi)r i inledningen en mycket imres~a n t o~h 
bii rskill mr lckm~mnen) liirorik genom
gång av hur my nt fynd skall bedömas och 
utvärderas (ur samhällsekonomisk syn· 
punkl), Slut ligcn presenteras det skri ft li
ga källnwterialct (sjäh'faller begriin,ar av 
krig. briindcr mm). 

Kapircll iigna, åt myntmassans ur~prung 
(1/akunji.l.f/l'llktur des Geldumloufs). Den 
indelas i trc grupper: den nordtysk;t-nord· 
europeiska. den mcllaneuropeisk;t samt 
den viist · och sytkuropeiska. Den dctaljc· 
rade gcnomgitngcn av myntfynden medgav 
uppdelning fiir varje grupp av mynten t/e/,, 
på guldmynt och stor- resp småsilvcnnynt. 
dds p;\ I·HlO-ralcr. 1500-talct och Lii 
becker· fyndet. dl'ls ock på myntorter och 
länder. Dc"a uppgifter bildar rör den 
nordty;.ka-nordcuropeiska gruppen under· 
lag t(ir en detaljerad och särskilt intrc;.;.ant 
gcnomgtu1g ·'" dc olika präglingsoncrna;. 
resp lii nde rnas myntning frarn rill 1500· 
talets mi tt. Den nordtyska-nordeuropci;.k:l 
gruppen omfitttar länderna fr:m O;.tfrie>· 
land i vibrer till Pommern i öster nch diir· 
jfi rnte Danmark-Norge. Av rnymm"""'h 
sm:isil,crrnym kom över 90% fr:111 della 
område. Äwn en berydande del av guld· 
och ~tor>ilvcrmyrucn kom härifrån. 

Den mellaneuropeiska gruppen iir in· 
dclitd i sadr~i s ka krcrsen. Hesscn-Rhcin· 
land· Wc;.tf:tlcn. Franken-Baycrn-Ö;,tcrri· 
kc. Ohcrrhcin-Schwaben och Biihmen· 
Ungern, Hiirifr:\n kom knappt hii llkn av 
myntrna,,an:. )! Uid - och "tor,.ilvermynt. 

LUNDS MY NTHAJ\'DEL 
KÖPER och SÄLJER 

BYTER och VÄ RDERAR 

MYNT och SEDLAR 
TILLBEHÖR och LITTERATUR 

GRATIS LAGERLISTA 
(uppgir · .mm/a rområd e) 

Klostergatan 5. 222 22 LUND 
Te l 046· 14 43 69 

Varj e unde rgrupp iir uppdelad på >later 
och nwntande rik~>tiidcr. 

Den- sista gruppen omfattar England. 
Frankrike. Ncdcrliindcrna och Medelhm·s· 
länderna. Här dornincrJr Nederländerna. 

Kapitel Il handlar r)m myntmassans no· 
minaler !Nomitwlslruklur des Ge/dum
/aufs) och är uppdelat i guldmy nt samt 
stor· resp smås ilvcnnynt . För guldmyn
tens och storsi lvermyntens del ii r hiir det 
skriftl i!!a materi:rlct av siir>kild bctYdebe 
ftir bedömning av ~torhande l ns bruk av 
dessa nominaler. Av guldmynt är gulden 
den fi.irhärskandc nominalen och främst 
:l\' den rhen~ka typen. Dukmen anv-ände' 
även. eftersom både Liibcck och Hamburg 
präglade dem. i\vcn engelska guldmym 
förekommer bland fynden. men dessa 
mym har tydligen snarast vari t gåvor vid 
dop o dy l än handclsnominaler. Författa 
ren uttalar. att briste n på egna guldfynd ig· 
heter ledde r iii mr hande lsutbytet leverera· 
de de Ilesta guldmynten till Tyskland. 

Från 1500-talct:. min övcnog talern ,Ut:· 

ce:.sh·r al h mer av den ledande rollen inom 
handeln. men der wg tre :\nionden for att 
nå dithän. Samridigt minskade mark-myn· 
tens andel. Det dröjde iinnu någon tid. in· 
nan talerr1 blev sp;mnedcl för fol ket. Fol· 
kel föredrog under llirs1a hiilftcn av 1500-
talct an spara p{t guldmynt. medan i han· 
de l n guld· och stors ilvermynten hade sam· 
ma procenwella andel. 

För småsilvcrmvnten liimnar förlattaren 
många uppgilkro;n dc olika nominalernas 
tillkomst och utprägling (inte mindre än 
elva småmynnyper <'irkulcradc) . Under 
1400-talet var schil linucn den dornincran· 
dc norn inalen fiir attu;dcr 1500·ralet över· 
Oyglas av doppclschillingcn, Under av
handl in;:s ridt:n ~k<:ddc f\lriind ringar inom 
sm;isi l vcrmyntrna~sm~> >truktur Jlå grund 
av inOation. sih'crhrbr. cmissions,våri!!· 
herer. mrn. ( .. Die;.c Vcriindcrungen ''oii -
7.0I!en sich untcr d<:m Einlluss d-~r all!!c· 
rn;incn iikonornbchc'n Emwicklun;:. lm 
Jaluhundert der Pn:i,revolurion ko~1ntcn 
die 1\Hinz>tättcn d i c ;.tc:i;:endc Bargeld
nachfrage am:e>khl> dc~' nnch in1mcr 
knappen Silbc'i-,. die Prii)!ttng von g rös;.c
ren Nominalen weil >chncllcr und pre is
wcner bcfriedil!cn al;. durch Emiss ion von 
Plimniggel d"l .~En annan sak >0111 knnsta-

HÅKAN \VESTERLUl'iD 
MYNTHANDEL 

KÖPER • S;\LJEn • BYTER 
MYNT • SEDLAR • 1\lf.IHL.IER 

Spec. sedlar 
&w/ar bra för sedlar flirt• /930 

Vasagatan 42 
II I 20 STOCKHOLM 

Tel OR · Il 08 07 

rcrah ii r den långa ornlopp>tiden lör vis'a 
nornina ler (35 till 50 år). 

Kapircl III behandlar iidclmet:ollernas 
:mdclar i rnymllöder (Go/d mul Silber als 
81'SWmlteil~ des Geldumlnuf.<). Förfalla
ren inleder med en genomgång"' guldfö· 
rekormten i myntfynd. i handeln och i vis· 
sa bouppreckningar. järnfOr med en under· 
siikning för sydryskland och prescmerar 
viiridsproduktionen av guld och silver från 
1490-ralct fram till IS:lO. Han avslurar sin 
genomgång med att kon~tatcra. att det 
fanns mer !!u Id i södra ä~1 i norra T~'skland 
och ungefdr jiimforlig fOrckom,! i f) nd 
och handel i norra (. .W5hrcnd di~ grö;.sren 
fr:inkbdten Bar>chaflen fa>r 7U 100 % au, 
Gnid -ge Id bestand en. da man G old zur 
Hortunj! bcvorzugt hattc. \\m die Bcvölk· 
erung im siid l ichcn Ostsccratml des 15. 
J:rhrhundcrt> weitgehend au f das Kle insil 
bergeld als Wertaull1C\\<thrung~mittc l an· 
gcwie;..:n. wei l Goldgcld nicht in ausrei · 
chenckrn Masse zur Vcrfii)!ung ~tand"). 

Feirfimaren fortsätter med au behandla 
~killnadcn i guldiOn;örjningcn i :.ödrJ resp 
nt~rra Ty~kland och av~lu tar kapitlet med 
all redogika f<.; r fOru tsättninganw fiir gu ld· 
l<irsörjningen. Ungern innehade under 
medchiden nii:;ran monopol p~ den euro
peiska guldmarknaden och dess egna du· 
katcr var eftertraktade ( .. Die un~arischen 
Dukaten . . dienten aber au(gr~ nd ihre> 
hohen Fcingehahs vor" icgcnd ab Rohsroff 
tlir die Guldenprägung. da at." "'·c i unga· 
ri,chen Dukaren drei rhcini;.chc Gulden 
hcrw,lcllcn waren"). 1\kd ma tiden kom 
nya viirlderh guld ut pf1 deri curopci;.ka 
marknaden. men blott i rinca miitH.!d till 
v:\rt undc rsöknin!!somr;\dc. - • 

1 kapirc l IV gmnskas pcnningmiin)!den 
IGI'idment:e). Det in led> med en ~cnom· 
g:\ng ~"' ,,;irdcl av och iindringarn:; i pen
ningrniingdcn. Här får vi bl a intressanta 
;.iffmr p:\ hur många my m i olika nomina
ler. 'om i l.iibeck utpriigladc' ~l\' en mark 
r:i'il'.:r under 1300- och 1400-talcn. 

Vi f:ir 'edan en mycke! dc raljerad 
gr.m;. ~ning av senmede ltiden;. depre»ion 
i Europa med bri'l pir pengar. l'arcfter b· 
pilkt av,l uta~ med en rcdngiircbc fiir sii
ITI'importcn fr~ n Nya vii ri den o~h ut by)!!!· 
rwdcn av ,ilvcrprodukrionen i MellanCu· -

:.17 



ropa. Under 1500-talet ökade folkmäng
tlen och utmyntningen. men det ledde inte 
till ökning av penningmiingt.len per capita. 
( .. Die Gcldmenge nahm zwar zu. wurde 
aber dun:h das Bevölkerungswachstum 
iibcrtroffen. so dass sich die Pro- Kopf
Vcrsorgung mit Sargeld nicht grundlegend 
vcrimdcrte""). 

K:tpitel V iignas östersjöområdets han
deb- och betalningsbalanser (1/andf!ls
und lit/r l ungsbil an~ des slldlicht•n Ostsee
raums). Genomgången indelas i Öst- och 
Nordeuropa. Västeuropa samt Mellan
och Sydtyskland. Det ark ivaliska materia
let ii r ofta fragmentariskt. men fOr att börja 
med den torsta gruppen sil redovisas han· 
debutby tet med Osteuropa i tre under
grupper: Preussen. Livland och Ryssland. 
Fr~n slutet på 1400-talct min~kadcs den 
tidigare omfattande preussi~ka handeln 
över Danzig och Königsberg successivt till 
att mot slutet av 1500-ta let helt domineras 
av holländarna. Dc wcndiska städernas 
handel med Livland över Reval och Riga 
samt tidvis även N:trva var till Livlands 
fOrdeL så att underskotten måste täckas 
med pcnningtransporter. Författaren pre
>enterar flera intressanta uppgifter härom 
och om forluster i samband med kapning 
av fartyg och haverier. Transitohandel 
skedde över dessa städer till Ryssland. 

Med Sverige var Liibecks import större 
iin exporten. Vi far intressanta belägg på 
densamma för Stockholm. Siiderköping 

Oscnr Nikula: Adolph Fredric Munck. 
En hovgunstlings uppgång och fa ll. Ut
given av Svenska litteratursiillskapet i Fin
land. 357 s. illus. Helsingfors 1991. ISBN 
951-9018 -71 -9. 
Adolph Fredric Mu nek (1749 - 1831) kom 
från en barnrik savolaksisk oflicersfamilj. 
Munck hade vid statsvälvningen å r 1772 
vunnit kungens fOrtroende. Ban var pålit
lig och tilltagsen. själv kungen tillgiven 
och hade dessutom en lämplig kanal till 
den hiimmade drottningen diirigenom att 
han hade en kärleksfOrbindclsc med en av 
hennes kammarfruar. mamsell Anna Sofia 
Ram~lröm. Munek blev snart forste hov
Mallmästare mm. Han fick ordnar och 
grevlig värdighet men allt ftirbytte~ i has
tigt f;tll och lång landsflykt. 

Muneks rykte fOrstördes uv två händel
ser som bådu hade sin bakgrund i önskan 
att hjiilpa kungen: anklagelsen att han va r 
far till Gustav IV Adolf (tviirtorn hade han 
hjiilpt Gustav III i dc mest intima detaljer) 
och han~ del i mynt fcirfalskningJrna på 
Drottningholm. som ju i verkligheten hade 
beordrals a\' kungen själv. Till fOrberedel 
serna in fOr det ryska kriget 1788 - 90 hör
dc präglingen av ryska femkopeksmynt av 
koppar (se SNT 1991:9110). Dessa skulle 
användas när den svenska armen trjngde 
in i fient ligt område. Även Gustav lll:s 
morbror. F-redrik Il av Preussen. lät under 
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och Gävl~. Enahanda var fallet med Dan
m;trk- Norgc. där vi far ~ärskilt sifferma
terial lor Skånehandeln (fr.imst Skanör
Falstcrbo). l det danska avsnitte t berörs 
bl a Bergens och Marstrands ställning i 
handeln. Dc av tyskarna genom penning· 
medel utjämnade underskotten i handels· 
balanserna återspeglas bl a i dc många 
myntfynden i Norden. 

För Västeuropas del fO rcliggcr s iffer
mässiga belägg for omfattande i~1port fr.1n 
England. med lägre export dit. För Neder· 
liindernus del är arkivuppgi fterna knapp
händiga. men författaren kommer dock 
fram till all Hamburg hade ett cxportöver
skon. som reglerades med pcnningsänd
ningar. Handeln med sydvästra Europa var 
främst inriktad på saltimport . 

Dc wendiska städerna hade självfallet 
intima handelsforbi ndelscr med sina tyska 
uppländer i Mellan- och Sydtyskland. men 
exporten d it var större iin importen under 
1400- och 1500-talen ( •. All dicsc Hinwei
sc vom Silberkauf fiir die Miin7.stiittcn bis 
zum l ustrom von Gold und Silbcr in ver
miinztcr und unvermiinztcr Form sprechen 
fUr cinc aktive Bilanz im Handel des sud
lichen Ostseeraums mit Oberdcutsch
land""). 

l kapitel VI far vi veta närma re om nä
ringsl ivet~ konjunkturer (Wirtsclwftskon
junktur), som inleds med en betraktelse 
över prisutvecklingen i avhandlingsområ
deL Det är ett beundransvärt arbete. som 

sjuårskriget tryc ka ryska sedlar och Rirfal
ska svensk-pommerska mynt. Vid Haga
konferensen den 25 maj 1788 beslöts att 
några skeppund femkopeksmynt skulle 
präglas vid Avesta bruk. Men man behöv
de iivcn ryska mynt i högre valö rer och 
därför an litades en framstående teknike r. 
kapten mekanicus Charles Apelqvist. 
Gustav III beordrade au fal ska ryska guld
mynt. irnperialcr, sku lle präglas. Finans
ministern greve Ruuth överlämnade guld 
til l Mu nek fOr denna pr.igling. Guldet upp
blandades av en person vid namn Geigcr. 
Att man tydligen också framst:illde guld
mynten fOrstår vi av au Mu nek under 1789 
års riksdag formådde Ruuth au hämta de 
fardiga imperialcrna och det övriga upp
blandade guldet som han hade i s itt flirvar. 
Man kan undra om några fal ska guldmynt 
verkligen kom ut i cirkulation. 

Mot slutet av å r 1789 fick Apelqvist upp
draget atttrycka falska ryska sedlar. Avsik
ten v-Jr au låta trycka 20 miljoner rubel. 
som genom Turkiet och Polen skulle info
ras till Ry~sland. Tillverkningen ~kulle ske 
vid skcdv-Jttenfabriken på Drottningholm. 
Av delta projekt blev dock inget av. All 
Apclqvi~t inte var särskilt fi:irtjust i delta 
arbete tOrstår man av att han senare häv
dade att Munck misshandlade honom fOr 
au tvinga honom att lortsäua med för fal sk
ningarnu. 

här nedlagts av fOrfauarcn. fOr att i dia
gram samman~tälla och presentera prisut
vecklingen for dc främsta handelsvarorna. 
Särskild betydelse har här räkenskaperna 
för två stora sjukhus i Hamburg spelat 
(vilken inbl ick vi far hiir!). Vi ft\r diagram 
över pri serna på råg (det friimsta siidcssla
get). korn. havre. öl. smör. lamm. gäss. 
strömming. salt. träkol och linnetyg. Till 
diagrammen fogas uppgifter. som fork la
rar t'-ära kast i priserna, t ex torrperioder 
och översvämningar fOr jordbrukets del. 
forhållandet mellan korn- och ölprise rna. 
mm. Inom prisutvecklingen spelade j ust 
spannmåbpriserna en central rol l (, .Brot 
bildetc im 15. und 16. Jahrhundcn die Er
nährungsgrundlage. da kein anderes Nah
rungsmiuel zu demselben Gcldwert den 
gleichen - in Kalorien gemessenen -
Energieeinhalt bot""). Denna del iir en så 
utmärkt utredning om samspelet mellan 
produkt ionsfOrutsäuningar och produk· 
lionsutfall å ena sidan och salumarknaden 
å den andra i norra Europa. au den bör 
närmare studeras av var och en som vill 
veta lite mer om samma tid i Norden. 

Förfallaren finner vissa t-ykliska tenden
ser i prisut,·ecklingen. Medan 1400-talet 
kännetecknas av allmänt prisfall. sil inträ
de r från 1510-talet en stark. men vantva
rierande prisstegring ( .. die dicsem J allr
hundert die Bezeichnung 'Jahrhundcrt der 
Preisrevolution' eingetragen hat. Dass sich -

Ett mycket långt avsnitt i Nikulas fOr
träffliga bok behandlar dc falska fahne 
hjelmarna. Denna fråga ha r iivcn tidigare 
behandlats i bokform, nämligen Greve 
Adolf Fredrik Mwzck och de fa lznelzjelms
ka sedlama av Harry Donner (Helsingfors 
1918). och i en liten studie av Nikula själv 
(1949), Falska och äkta mymunder Grtstm· 
III: s ryska krig. l båda böckerna far vi ta 
del i kungens roll . det rättsliga efterspelet 
och Muneks landsforvisning. Nikula kom
mer dock med mycket nytt material. 

lon Wiselrn O 
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dabei nich1 alle \\'aren und Dienstleist
ungen gleichmässig ' 'eneuenen. hing mit 
dem Gc~e11 von Angebot und Nachfragc 
zusammen. das ;ich fiir jede \Vare umcr
schiedlich auswirkte"). De störsia pri~höj
ningarna kom då inom spannmålssek10rn. 
Avslullling,vi, liinmas några enSiaka lö· 
neuppgifler. som visar. all lönerna inte 
fOijde varuprisnivån. 

l niisla avdelning vänder sig fOrfanare n 
till transponsckiO rn (llnmz- und Sclziffs· 
••erkclzr) . ,om belyses med tullstatistik. Vi 
13r för Hamburg och Uibeck diagram över 
utfallet av dcra' olika tullar och tOrfalla· 
rens fdrklari ngar till större variat ioner i 
imälaerna, bl a av fOrändrimtar i v;irlds
handeln cflcr de stora uppliicklerna. Vida
re publiccr:t~ ror ncra år av 1500-lalel upp
gi flcr på amalct fanyg - hemrnahörande i 
Uibcck. Hamburg. Wismar. Rostock och 
Schles~~ig-Hol\lci n - som passerat och 
erlagt Ore~und,tul l. 

Kapi tel VI avslutas med uppgifler om 
formögenheter och räntemarknaden (li!r 
mögl'n und Rrnll'IIIIUirkt). Deras utveck· 
ling fiiljc~ friim' t på byggnadsmarknaden 
- hus· och skeppsbyggeri samt stanandel 
av aff;ircr. Vi får varierande siffror från 
olika delmarknader inom avhandl ingsorn· 
rådet. varav fOrfanaren drar den konklu· 
sionen. a11 det utgående 1400-lalet kännc· 

tecknades av en konjunkturnedgång. som i 
begynnande 1500-lal till en början vändes 
i upp~ving men avmanades mot 1500-lalets 
mil! ( .. O b dieser in den vicrziger und fii nf· 
zigcr Jahren des 16. Jahrhunderts wieder· 
um von einer Dcpressionsphase unterbro· 
chcn wurde. hing wcsent lich von dem 
Einnuss ab. den die Handelskonjunktur 
auf die Vcnnögcnsbildung und Kapitalak· 
kumulation nusliblc"). 

Förfallaren avslutar sin mycket läsvärda 
avhandling i en sammanfa11 ning under ti· 
teln Geldmenge. Be•YJ/kerzmg und IVirt· 
sclzaftskonj tmklltr im st1dlichen Ostsee
roum. Ur de nna kan lämpligen häm1as en 
sista ci tat, nämligen hans uualande om 
jordbrukets u~lagsgivandc betydelse inom 
avhandlingsområdet fOr handel , närings
liv och kapilalmarknad: .. Die Produktion 
im Agrarsektor bestinmne daher in erheb· 
lichem Masse auch die konjunkturellen 
Abläufc in den Bcreichen des Handels. 
des Gewerbes und des Kapitalmarktes und 
da mit die Roll e des sudlichen Ostsccraums 
in der entstehenden internationalen Ar
beit~tci lu ng der Fruhen Neuzeit: ' 

Boken har amniills i NNUM nr 211991. 
vari komplcucringar skeu med danskt ma
terial. av betydelse for det avhandlade om
rådets ekonomiska historia. Läs även det
~! NUF 

AUKTION 

Oslo ~lynthandel AS, Auksjon nr 28 
over Jlclge Reff's samling. Scandimwia. 
Oslo. Lordag 30. november 1991. Pri; 75 
NOK. 

Sistu delen av Helge Reffs samling har 
sålts. Denna den f6rnämsta norska Mirn

lingen i privatägo s1als 1971 och trot~ nu 
tjuva rna kunde arresteras året därpå ~amt 
dömdes var samlim!en fårsvunnen till 
1986. dfl hälaren åkte -fast. Kalalogens får· 
ord berätlar hela den spännande historien 
(~c också SNT 1981:6 s 126: 1981:7, 149: 
1986:7 s 186). 

Dc 542 numren på den fOrnlimliga auk
tionen omfa11ade en näslan komplen no~k 
typsamling 1543 -1814. en årtalssamling 
1814 • 1873 samt några danska tn) n t. För· 
nä m liga objekt var GimSO)dalern 15-16 och 
- marken 1543 (som gick får resp 100.000 
m:h 75.000 nkr). inte mindre än dun dub
bcbpecicr samt Karl Johans specie 1826 
med M (31.000 nkr) for att ge n~gra exem
pel. Kvalitcn fir i snitt enastående pfl alla 
objekten. 

Tidigare auktioner hölls 1986 (nr 17). 
1987 ( 18 • 19) och 1988 (20). LLI 

Sveriges Mynthandlares Förening 

O. AlllSTRÖ\1 ~1\'!\'THAl\llD. 
KU111>11WI JO. Bo\ 1662 
103 ~ STOCKIIOLM J 
Td. OS -1010 10 
AMNEKU:YS MYI\'THANDEL 
S~olpmn 20, 601 2$ NORRKÖPING 
Tel 011 -10 29$0 
,\1\TI KUOD EI\' 
K)rLopmn l. 222 22 LUt-öD 
Tel. OJ6 · 1l 99 00 
AI\'TIKÖRf~"' ~1\':0.'T &: A.\TI I.T 
Stu~plar>eo l. 41139 GÖTEBORG 
Tel. 0.11 · 18 l 9 60 
Il\ LA ~1\'1\'T &: 
flUMÄRKSIIAJ\Df:t. 
Tro<rpun 16. 79117 FALUI' 
Tel. 023 · 1~1 ~ 

GALI.ERI St'f.CI F. 
SIOrt>Uft 19. $74 11 VETLAI\Il\ 
Td OJS3 -l$1 01 
KARI .~KROSA M\'J\THM llEL 
H;~nc,c-rbnpun Il 
371 J$ KARLSKROSA 
Td. OJ$5 · l U 73 
KRO!I>ASS ~1\'J\'T 
Vascr:a ll>m111>Un 6 CAnltkh>llvml 
Jll 17 GöTEBORG 
Tel. OJI -1355 81 
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ii r o rgunisat ioncn fOr ctablcmdc mynthandlare i Sverige. l'l>rcningcn bildades redan 1973 och ha r idag 27 
mclllcmm:•r. ve rksam m:• p~ 15 orter i landet. Du som önskur köpa. siilju eller ,-iJrdera mynt. sedlar e ller 
mcduljer - Vänd Dig a ll tid till en eUtblcrad mynthandla re! Medlemmar i Sveriges Mynthandlares Fiirc· 
ni ng har den erfarenhet och kompetens som krävs för an avgöro och garamera äkthet och kvalile på mynt 
och andr~ numism:llisb objekt. Den yrkeskunsbp de professionella mynthandlama har. borgar fOr scrilh 
behandling och köptr)gghcl! Inom foreningen finns en rcklamalionm!imnd dit Du som kund kan vanda 
Dig om Du skulle anse Dig f<laktigt behandlad :n· något medlcm<fbrctag. N ii r det gäller ffi) nt - 'Jnd Dog 
alltid till e.<pcner- detlönar ig! 

RUSE t.ARSSOS m '!I>TIIA;\llEL 
O.rtrlinn>Un 16. ~2 Jl BORÅS 
Tel. Oll · ll 03 1$ 
I.UNOS MYI'ITIIi\N OEI. 
Klo<ltrtiiUn 5. 222 22 LUND 
Ttl. 0.06- IJ J) 69 

~1'\1"\IÖ ~tYNTIIA!Io'DEL 
K>lendepun 9. 211 35 ~lA LMÖ 
Tel. OJO·tl6.l ~J 

~1 \~Til'i\'EST COROM 
Ö.lll SlorpWI 20 
611 )4 SYKÖPISG 
Tel. 0155· 863 25 
~IYJ\T & ~1EllAWf.R 

s .... '4 .. • 96. Bo.' 19SCI7 
10-1 32 STOCKHOL\1 
Tel. OS · 673 )J 2) 

~ORRTÄWE ) 1\':\TIIA:\OEI. 

~~B~~':;l~E Bo' J 

Tel. 0176· 168 26 
NUMIS~IATIC\ 
K1~crn10rgtt 6. Bo"< 2332 
-lOJ 15 GaTEBORG 
Td. 031- IJ 3J J5 

J, PEDERSE.\' MYI'ITHANOEI. 
B<" IJ20. 251 13 HELSINGBORG 
Tel OJ2 · Il 15 18 
Fthll : Stolpun 24. ~2 .Il BORÅS 
Tel. 033-IIZJ 96 
SEUSS ~IYSTI IASDEI. 
~nng.g>un6 
III 53 STOCKHOL\1 
Ttl. OS -1130 81 

SfRA>'iDBERGS )1\'~T &: 
f'RI.\IÄRKU\ 
Arsen>bgaun 8. Bo' 1377 
lOJ 91 STOCKHOLM 
Tel. 08-6110110 
TA~ICO !lo'UMIS)!ATICS 
IJ1" 613S. 102 3$ STOCKHOL~I 
Tel. 08 • 33 77 75 
TtCALEI\' ~IY!\THASOEI. 

Snlrtpb""n l 41139 GaTEBORG 
Td 031-20 8111 
TtiÖRSSTRÖ~IS m ":\ 'T&: A!\T IK 
Oro<rntntPIIJI J8. 582 27 UI\KÖPISG 
T<l Oll·ll $J 65 
ISGE.\IAR \IALUI\ ~1\':0.TIIASDF.I . 
G"' 1Ur<g2Uft l5. Bo.\ 7Jl7 
lOJ 90 STOCKHOLM 
fd OS -6612380 ~1\'NT & )IETALLBÖRSE.\' 

Norrnulm\Wra l . .a 1r 
III J6 STOCKIIOL\1 

SKÖVOE SAMLARrDRU~l 
Smlcortttl 
Bo' 1.19. 5-1126 SKÖYOE 
Tel. 0$00 ·IB 15 

IIÅKAN 1\l:STERLUJ\0 M\'1\TIIANOEL 
\~~lUft ~2. 8o.'( ..!90 

Tel. OS · lO 55 01 
~1\'!lo'TSAM I..ARNAS POSTOROER 
B<" 103. l-lO 31 fLYINGE 
Tel ().16 -$2630 
t.: l.f' 1\'0RDLI~DS ~1\'1\'TIIA.'\UEL 
S)b,.,.r.n 36. Bo• 5132 
102 43 STOCKHOL~1 

Tel 08 • 662 6261 

101 29 STOCKHOLM 
Tel 08-11 OS oli 

Sveriges M y nthandlares Förening 
- DIN GARANTI t'ÖR St:RIÖS BEHA~DLING! 

Östra Storgatan 20. 611 34 NYKÖPING. Tel. 0155 · 863 25 
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AUKTIONER 

SVENSKA 
April 4 -;'i 

24 

~! aj :'i 

16 

Stockholm. B Ahbtröm 
Stockholm. 
Stockholnl\ Auktions' crk 
Stockholm. $1'\F:~ 
v:\rauktiun 
(endast t!ir mcdknunar) 
Göteborg. Antikören 

UTLÄNDSKA 
~laf' Il London. Glendining·, 

16 London. Spin!.. 
16-18 o.nabriick. 1-:iinl...:r 
::!4-27 Köpenhamn. 

Ormm Ra,mu"cn 
Apnl 6 London. Spin!.. 

R Lc)ndon. Gkndi nig·~ 
!J- l .t Maastridtt . van der Dussen 
2:! -23 J>nris. Crcdi t dc la Uourse 
::!2 · 2-1 Köln. Mtinz Zentrum 
:!8 7.urich. Oank Lcu 

~ laJ l London. Spink 
6-8 Frankfurt. Pcu' Kachfolgcr 

13 London. Gkndining\ ~ 
IJ-16 Miinchen. Hir..ch N:tchfolgcr 
25-27 Frankfurt. Fmnkfurter 

Miinzhandlunl! 
17 London. Glendining·< 

Jum 4-5 London. Glcndininc·;, 
\1 London. Spink -

l 

MÄSSOR 

SVENSKA 
April 17-19 Sollentuna. Samlarm~sa 

25-26 Helsingborg. F riM~ nt- 92 
Aug 12 - 16 Skcllcfteå. Kurio~um 

UTLÄNDSKA 
April lO- Il Harrogatc. Spring Coine~ ·n 
Maj 22·24 Gol i HallingdaL 

Nordi'>k Mynt -92 

Rätt svar 
p:\ tiiv lingcn i fOrcgi\cnde nummer 

1 = 2 
© 2 = 

3 x @ 
4 x 

0 5 = l 
6 l ® 7 l 
l! = 2 ® 
!) = 0 10 = 2 
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FÖRENINGAR 
i\LINGSAS NU\ ·11S\1ATISKi\ FÖRENING har miitcn fiir.;t:t torsdagen i lchruari - april 
odt oktnhcr - december 1 Sparbanken~ tilm~al kl 1'1.00. Upplysningar: te l OJ02 - 130 69. 
ESKII.STUNi\ NU~IIS\IATISKA FÖRENII"G har möten på Nya Gihti, 1..1 I~WO ~i,ta 
"'dagen i varje månad utom december. Auktion '~1rje gång. 
FAGERSTABYGDEi'\S ~IYNTKLUBB ,ammantriider för>ta helgfria måndagen i 'arje 
mllnad (utom i juli och augu~til . ApollogånJen vid ,\lnwiigen. FagcNa. Tid : kl 1\J.OO. 
Upply,ningar: te l 0223- 116 71. 
FALU · IlORLÄNGE MYNTKLUBB. Mötc>lokalcr llorlii nge. biblioteket Borganii>vii
gen. Falun. Kristincgårdcn. Krbtinegatan 9 - ll . Dalen 4. Borlänge. Uppl tcl 0243-
25!\ 56. 
GÖTEUORGS ~U\IIS~IATISKA FÖRENI~G. Aul..llurNnöten m~d turedrag h;tllc, 
:mdr:1 måndagen i månaden kl 18.45 i Traktören (Tri. Köpmansgatan 20. Stud1ccirl..lama 
mol\ 1 l..lubblnkalen !KL). Sl..cpp,bron -1'. 18 . .10. ~lcdaljcirkeln l ::t nn'd 1>eh Foto
C: Irl..cln J :c on,d. Antik- och :-lcdchid~cktioncn -l :e toN! och Utland~cirl..dn ,l,ta ~bta 
u'd i ndnadcn. GNF. Box 5289. -102 25 Göteborg. Kontaktman: Bo NonkiL 031 -
17 79 70 (dagtid). Anbud: Ander~ Falk.031 - 13 31 -11 . 
11,\I.MSTADS MYNTKLUBB har miiten med auktion i Klar:t -salen kl 18.30 den liir,ta 
mhndagcn i v:~ r je månad u ton l j ul i - :mg. Upplysning:~r: 035- 12 96 76. 
HÖÖRS MYNTKLUBB har möte med auk tion i Hiiiir> Pl:lts matsal den andr:• tor~tl:tgcn 
i ':1rjc månad utom juni-aug. Uppl y~ningar: Evert Olol~son 0-113-221 51. 
KAI.~IAR ~IYNTKLUBB har miiten fljr.,t;1 hclgfri:1 måndagen i \~trjc månad (utom 
JUni. JUlt och augiiSti) kl 19.00 i SPF lokJI. S. Unggat:m J9. Kalmar. Uppl}'ningar: tcl 
0480 - 15\129. 733 30. Auktioner. 
KARLSKOGA NU\11SMATISKA rÖRENING h:tr miitcn andraon~dagen i v:trje månad 
(ull>m JUni. juli och aug.) kl 19.00 i S-E-Banken. ·n,rgct. Karlskoga. Auktioner '':lr och 
hiht . Upply,ningar 50641 eller 365 39. 
KATRINEHOLMS \IYNTKLUBB har möten flir-ta helgfria onsdagen i \:trjc mån:td i 
SPF-Iokalen. Djulög. 51. K.1trincholm. Uppl) ,ningar: tcl 0150-210 45 el 151 00 
~IYNTKLUBBEN KLIPPil'GEN har m) nuriiff for.ta ti~dagen i jan.-april. 'cpt.-dcc. 
Lokal : G. A. skolans mm~al. S. JiirO\iig~gatan. Sund''~lll . lnfom1ation om 111) nt. '~ir
dcring. auktion. louerier. Köp och ~iilj . Tel. 060 -55 64 18. Il 35 03. 
LUNDS NUMISMATISKA FÖRENING. Mynuriiffar med akt iviteter och aukt ion 
kl. 1\1. 15 4/3 (årsmöte). 8/4. 6/5 i ··u thildningshu~ct". Åkergr. l. Lund. Upply~ningar: 
vard 046 - 14 43 69 kvällar 046 -13 46 47. 
röReNINGEN NORDVÄSTMYNT håller sammantriide med auktion i Folket' Hm •. 
Klippan. kl. 19.00. andra fredagen i varje månad. Upplysningar och :ml:tim"li'm tcl. 
0451-13288. 
KOLA ~IY:>:TKLUBB har mot~ö~ 3:c ti'odagen \':lrJe månad augusti - april. utom dccem· 
ber. Lnl.al: :-: olaskolan .al 316. Qm,köld~' ik. Uppl. tcl 0660-166-18 eller 0660-402 20. 
NORRKÖPINGs ~IYNTKLUBB har möte med auktion kl 19.00 tredje ti.,d,tgen ~:;trje 
m~nad utom i maj - augusti i Ektorp~ fritidsgård. Auktionsvisning börj:tr kl 18.00. Aven 
icke me1.llemmar är välkomna. Ocstiill lista på te l 011- 12 50 12. 
NÄSSJÖ \1YNTKLUBB har m<ite med auktion p:\ Gu~tavssons Trafihkola. R:\dhu,
gatan 33. Nii~>jö sista ti sdagen i varje månad utom dec. juni- juli . Upply>ningar: te l 
0383- 158 35 kl 07.00-09.00. 
SA;<.ILARKLUBBEN NUMIS. Skcllcftcå har möten llir~ta torsdagen i varje 1n~nud i NV
hu,ct. konferensrummet. Upply~ningar: te l 0910- 1861!0. 
SANDVIKEN·GAVLE \1YNTKLUBB har möten kl 19 för~taonsdagcn i varje m~nad (ej 
juli - augthti). Lokal: Val bo Kommunalhus. Upply>ningar: te l 026- 18 18 36. 
SIGTUNi\ MYNTKLUBB har möten onsd 4/ 3 (1\r~miitc). 8/4. 615 kl 19.00 i klubblo
kalen Ro,er~bergsvägen 27 B i Rn,crsberg (auktioner. loucrier. byte,verk,amhct mm). 
Klubhlnkalen öppen helgfri on'd 13.00 - 17.00 'cpt - rnaj (auktionsobjekt och bibliotek). 
Uppl 0760-38190. 
MYI'TKLUBBE:-.1 SKILU:>:G 13ANCO. Linköping. har möten andr.l hclgfna tor-dagen 
i varje månad (utom maj- augu,ti) i Huvudbib)iotcl..et. Hunnebergsgatan 8. Linköping 
i Llndhlmu,rummct l trupp kl 18.30- 21.00. Arligcn anordnas en antik- och 'amlar
m:i"a 'amt en resa till Frimynt i Hcl>ingborg. Upplysn ingar: te l 013- 12 22 62. 
SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING h~llcr miitcn ,ista torsdagen i varje m5nad 
utonl juni - augusti pil IOGT. Kungsgman 161\. Kluhhlokalcn: Kungsgatan :18 A. Mai
mö. lu'tl ler öppet varje tisdag kl 19 - 21 under ~cptember - maj. 
SKÖV DE NUMISMATISKA FÖRENING Lokal: Servicehuset Bagaren. 1-lcrtigJnhans
gat:&n 221\. Skövdc. Möten med auktion kl 16.00 den 17/ 3. 21/4 (resa eller mlitc). Upp· 
l)'ningar: tcl 0500 - 808 50 ( fhord Lund). 
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SÖDRA DALARNA$ ~IYKTKLUBB. ~liit~ n 19/ 3. 1 6/ ~ . 21 15 kl. l!UO på h >II-:Ht: 
fotoklubb. Tclo:g. 19. A\ö ta. Upplysningar: te l 0:?:!6- 562 78. 
TRELLEBORGs ~IYNTKLUBB har motc JndrJ måndagen i månad:n kl UUO i Spar
banken Sl-:inc' ,,unhng,>al. C B Frii>gal:ln J A. Trelleborg. P:'t pmgranunct ,(år aul.tioner. 
fOredr.~g. lclllcncr mm. Uppl)sningar: td 0410- :!-Il 31. 
TÄUE MY TKLUBB. Södenälje. har möte i \Vendela~ rum. biblioteket Luna. kl 19.00 
andra ti>d:tg~n i '~1rjc m~nad utom juni. juli. augu,ti och december. Upply,ningar: tel 
0755 - 102 03. 
NUMISMATISKA KLUBBEI\ l UPPSALA har möten på Uppsala Univcr~itct;, mynt
kabinen. Tid: 19.00. 17/ 3 årsmöte. forcdrag: 14/-1 rtircdrag. Upplysningar: 018 -54 97 Il . 
VETLANDA NUM ISMATISKA FÖRENING har möte med auktion sista fn.:uagc n i var
je månad uuun dcl·cmbcr på Kulturhuset. Storgatan 20. V~tlanda kl 19.15. Vbning från kl 
18.15. Uppl)>~ting:tr : te l 03&3 -158 35 kl 07.00 - 09.00. 
VILLSTADORTENS MYNTKLUBB. Sm:iland.-tenar. har miitcn andmrn:indagcn 1 \"Jr
je månad utnm juna. JUl i och augusti. Föredrag tK:h d) l IOij ~ a,· auktion. Sen~ri'Og. Upp
lysningar: tcl 0345 - 112 95. Lokal: Biblioteket. Srnåland;,,tenar (källarlokalen). 
VÄRENDS NUMIS~1ATISKA FÖRE:-!1 'G har >:tmmanträden med auktion 19/ 3. 
IS/ -1 i Röda Kor,ct> lokaler. Hovsg Il. VäAjtl. l ,Jutet av april resa till FnMynt -92. 
Upplysningar: 0470-731 14. 
VÄSTERBERGSLAGENS ~IYNTKLUBB har möten forsta tOrsdagen varje m:inad okto
ber - maj kl 19.00. Gamla Bangalan 45. Ludvika. 
VÄSTERÅS MYNTKLUBB har möten p:i kalctcri:m. Vallb) frilufl>lllU>cum kl 19.00 fiir
sta on~dagcn i rn~nadcn. :-Jiirvarolottcri vid vu r je nwtc. Upplysningar: tel 021 -757 87 
(efter kl 18). 
ÖREBRO NUt>IISMATISKA FÖRENING har rniitcn i 1\1-lokalcn. Jiirntorg>gawn 3. 
1&/3. 29/4. 23/ 9, 211 10. 25/ 11 kl 19. Uppl)>ningar: te l 019 - 13 52 13. 

INFLATION 
Kungl. Myntkabinettet inbjuder härmed till en serie föredrag 

om in flation. 
Föredragen hålles torsdagar kl. 19.00 i Medoljsalen, entre 

genom Hislorisko museet, Narvovägen. 

19mars 
Fil dr N\ol!> Larsson. !nslitulionen för ekonomisk hislcrio, Uppsolo 

universitet. 
Penningvärde och kriser. Om inflation och deflation på 1920-

ta/et och 1990-talet. 

9 april 
Docent Stefon de Vylder, Hondelshögskolan i Stockholm. 

Inflation och hyperinflation -erfarenheter från Latinamerika. 

23 april 
Profe550r Bo Gustafsson. ln5tilultonen för ekonomi!>~ historie, 

Uppsolo universitel. 
Inflationsteorier och historia. 

FRI ENTRE. 

PERSONALlA 

Ny chef i Berlin 
Myntkabinettet vid St.aatliche Muscen 
i Berlin har en ny chef sedan I januari. 
Dr Bernd Kluge. Han efterträder Dr 
Wolfgang Steguweit , som lämna1 pos· 
ten som direk1ör på egen begäran. 
Dr S1eguwci1 blir nu ställ fåreträdande 
direktör. O 

BROTTSNYTT 

Plundrare av fornminnen 
avslöjade av räv 
En hungrig eller nyfikt:n räv avslöjade 
strax efter nyår tre engelska plundrare 
av fornminnen på Gotland. Räven bar 
en skiva från en metallsökare till en 
väg där den senare upptäcktes av en 
kommunalanstiilld. En bit in i skogen 
hittade polisen sedan skattplundrar
nas utrustning. Engelsmännen miss
tänktes som ·kattplundrare då de be-
ökte Gotland 1989. Då kunde polben 

emellertid aldrig bevisa an de var ute 
efter gotländska ~kaner. 

Utruslningcn som hade övergetts i 
skogen iir värd 15.000 kronor. O 

Två månaders fångelse 
står fast 
Svea Hovrätt har fa stställt Gotlands 
tingsrätts dom på två månade~ fång 
else mr (\'å ~\'t:nska plundrare av forn
minnen. Dc hade överklagat ting~riit 
tens dom . Däremot sänktes skadc· 
ståndskravet fr;\n 16.000 kronor 1il l 
8.000 kronor. O 

I :\ÄSTA ~R 
pre cntcras SNF:s vår
auktion. 

Dessutom bl a: 
m innesbilder över 
T G Appclgren tecknade 
av Am e Lundmark. 

51 



AUKTION 
i KÖPENHAMN 

Länsgreve C Lerche's danska, 
norska och svenska myntsam
ling säljer vi tillsammans med 

Bruun Rasmussen 
den 24- 26 mars 1992 

Katalogen sändes till våra prenumeranter, övriga ombedes insätta 
Kr JOO pci postgiro 3003 -l. 

AUKTION 45 
4 april 1992 i STOCKHOLM 

med bia 

GUSTAV VASA. Daler 1534 RRR. GUSTAV Il ADOLF. 1/2 riksdaler 1631 RR 
112 daler 1534 RRRR KARL XI. riksdaler 1676 R 

JOHAN lll. 1/2 daler 1574 RRR KARL XIV JOHAN. 1/2 riksdaler 1838 RRRR 
SIGISMUND. daler 1594 med Sigimundus RRRR ÖSTERRIKE. JO dukat 1696 RR 

KARL IX. 16 mark 1608 R NORGE. Karl XV. 112 specie 1865 RRR 

PLÅTMYNT - SEDLAR - ORDNAR 


